MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

Formannskapet
Formannskapssalen
27.01.2020
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 ekstraordinær generalforsamling i Karmøy
Næringsforening AS og to orienteringer v/teknisk etat, eiendomsavdelingen:
- Status Skudenes bu- og behandling
- Status Stangeland barneskole

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

1/20

19/6849
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET
09.12.2019
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20/941
OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 16.12.2019

3/20

19/6712
OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FRA 2019 TIL 2020

4/20

20/232
BUDSJETT 2020 - RÅDMANN/STAB

5/20

20/593
ØKNING I TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER

6/20

20/176
FORSØKSORDNING MED STATLIG FINANSIERING AV
OMSORGSTJENESTER

7/20

18/2727
NYTT REGIONALT REISELIVSFOND FOR INVESTERING

8/20

19/6444

KOMMUNALE TORG OG PARKER - UTLEIEREGULATIV
9/20

20/114
BEREDSKAPSPLANER I KARMØY KOMMUNE

10/20

19/7148
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - PLANPROSESS OG
ORGANISERING

11/20

20/618
REFERATLISTEN - FORMANNSKAPET 27.01.2020

12/20

20/616
EVENTUELT - FORMANNSKAPET 27.01.2020

MØTEPROTOKOLL
Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 27.01.2020
Tid : Kl. 16:00 – 18:34
Funksjon

Navn

Parti

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Nilsen Jarle
Andersen Svanhild Irene L.
Jakobsen Veronika BB
Midtun Rune
Grindhaug Alf Magne
Grønningen Tor Asle
Hansen Odd Magne
Gaard Tor Kristian
Wisnæs Randi
Medhaug Jan Birger
Thorheim Helge
Levinsen Marianne Sol

AP
AP
AP
FRP
KRF
SP
SV
H
H
H
KL
SV

Varamedlem

Nilsen Ole Kristian

H

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

Referent:

Fremmøte

Forfall
Forfall

Møtte for Hansen Odd
Magne
Møtte for Gaard Tor
Kristian

11.
Rådmann, stabssjef, kommunalsjef teknisk, kommunalsjef
oppvekst og kultur, kommunalsjef helse og omsorg og fung.
formannskapssekretær.
Fung. formannskapssekretær

Utlagt på representantenes bord:
Orienteringen om overgang til grønn fase etter godkjenning av
beslutningspunkt 2 for bygging av Stangeland skole

I forkant av møtet ble det avholdt to orienteringer v/eiendomsavdelingen
- Status på nye Skudeneshavn bu- og behandlingsheim v/Holm

- Status Stangeland barneskole v/Sandvik
Innkalling godkjent. Det ble orientert om at sak Saknr. 8/20 - KOMMUNALE TORG OG
PARKER – UTLEIEREGULATIV er trukket fra agendaen av rådmannen. Saker meldt under
eventuelt. Sakliste deretter godkjent.

Protokollen skal godkjennes i neste møte.
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Saknr. 1/20
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET 09.12.2019
Behandling:
Innkalling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møtet 09.12.2019.

Saknr. 2/20
OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 16.12.2019
Behandling:
Oversendelsesforslag 1:
Saknr. 140/19 DISPONERING AV UTBETALING FRA HAVBRUKSFONDET 2019
Levinsen (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:
1. Rådmannen kommer tilbake med en sak om å få igangsatt et reservat for hummer. Dette er under
havbruksfond satsing.
2. Karmøy kommunestyre vedtar i forhold til sjøbasert næring å la full rensing av utslipp, nullutslipp
av lusegifter, pellets, fiskemøkk til sjø og midler til dette tas i hovedsak fra Havbruksfondet.
Oversendelsesforslaget fremsatt Levinsen ble oversendt formannskapet uten
realitetsbehandling.
Nilsen (Ap) foreslo:
Oversendelsesforslaget fremsatt av Levinsen (SV) tas til etterretning.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslag 2:
Saknr. 149/19 «REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL»
Levinsen (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Naturmangfoldsplanen må prioriteres i revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel.
Oversendelsesforslag fremsatt av Levinsen (SV) oversendt formannskapet uten
realitetsbehandling.
Nilsen (Ap) foreslo:
Oversendelsesforslaget fremsatt av Levinsen (SV) oversendes rådmann og vurderes i arbeidet med
revisjon av kommuneplanens samfunnsdel.
Forslaget fremsatt av Nilsen (AP) enstemmig vedtatt.
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Oversendelsesforslag 3:
Saknr. 152/19 REFERATLISTEN - KOMMUNESTYRET 16.12.2019
Borg (KL) fremmet følgende oversendelsesforslag på vegne av Karmøylista:
Kommunestyret/formannskapet ber rådmannen informere om hvilke kriterier som blir lagt til grunn
for tideling av BPA i Karmøy. Det ønskes også å få opplyst om hvor mange som søker om BPA, hvor
mange timer pr. bruker og hvor mange søkere som får avslag.
Oversendelsesforslaget fremsatt av Borg (KL) på vegne av Karmøylista oversendt
formannskapet uten realitetsbehandling.
Nilsen (Ap) foreslo:
Til neste kommunestyremøte utarbeides et generelt notat i denne sammenheng og legges på
referatlisten til kommunestyret.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.

Oversendelsesforslag 4:
Saknr. 153/19 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 16.12.2019
Krog (MDG) fremmet følgende oversendelsesforslag på vegne av MDG, Karmøylista og SV:
Karmøy kommunestyre ber administrasjonen kontakte Mattilsynet med en henstilling om at
miljøstatusen til Karmsundet revideres/oppdateres med nye målinger av miljøgifter. Målet med en
slik revidering må være å gi et korrekt bilde av forurensingsnivået i fisk og skalldyr i Karmsundet, slik
at ikke større områder enn nødvendig omfattes av kostholdsråd.
Levinsen (SV) foreslo: Ved utarbeidelse av en tilstandsrapport for Karmsundet bør også
miljøtilstandene på generelt grunnlag kartlegges.
Oversendelsesforslag fremsatt av Krog (MDG) på vegne oversendt formannskapet uten
realitetsbehandling. Oversendelsesforslaget fra Levinsen (SV) følger samme sak og
oversendes formannskapet uten realitetsbehandling.
Nilsen (Ap) foreslo:
Oversendelsesforslagene fremsatt av Krog (MDG) og Levinsen (SV) oversendes rådmannen.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslag 5:
Saknr. 153/19 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 16.12.2019
Hult (Ap) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Administrasjonen legger frem sak med fordeler og ulemper med utbyggingsavtaler for
Karmøy kommune. Organisering og finansiering skal belyses.
Oversendelsesforslaget fremsatt av Hult (Ap) oversendt formannskapet uten
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realitetsbehandling.
Nilsen (Ap) foreslo:
Oversendelsesforslaget fremsatt av Hult (Ap) tas til etterretning.
Nilsen (Ap) trakk sitt opprinnelige forslag og foreslo deretter:
Det gis en god og grundig orientering om fordeler og ulemper med utbyggingsavtaler i forkant av et
formannskapsmøte og tilsvarende orientering gis i hovedutvalg teknisk og miljø..
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslag 6:
Saknr. 153/19 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 16.12.2019
Thorheim (KL) viste til sin bekymring om det er nok kapasitet til mottak av turister for
årene som kommer og fremmet følgende oversendelsesforslag:
Jeg vil på det sterkeste anmode posisjonen/rådmannen om å sette av nok kapasitet i kommunen til å
planlegge for mottak av busser m.v. og å organisere logistikken rundt dette, slik at dette ikke faller helt
og holdent på de frivillige mannskapene som f. eks ved museet i Melandsgården.
Oversendelsesforslaget fremsatt av Thorheim (KL) oversendt formannskapet uten
realitetsbehandling.

Nilsen (Ap) foreslo:
Oversendelsesforslaget fremsatt av Thorheim (KL) oversendes rådmannen.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslag 7:
Saknr. 153/19 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 16.12.2019
Thorheim (KL) fremmet følgende oversendelsesforslag:
For å sørge for kontinuitet i beredskapsstyrken samt å ivareta tilstrekkelig kompetansenivå vil jeg
anmode rådmannen snarest om å ansette en person som skal erstatte den som slutter om relativt kort
tid (ved Brekke vannbehandlingsanlegg). Budsjettmessig dekning kan hentes fra vannverksfondet.
Disse stillingene finansiers gjennom selvkostsystemet.
Oversendelsesforslaget fremsatt av Thorheim (KL) oversendt formannskapet uten
realitetsbehandling.
Nilsen (Ap) foreslo:
Oversendelsesforslaget fremsatt av Thorheim (KL) oversendes rådmannen.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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Oversendelsesforslag 1 fremsatt av Levinsen (SV) i saknr. 140/19 «DISPONERING AV
UTBETALING FRA HAVBRUKSFONDET 2019» enstemmig tatt til etterretning.
Oversendelsesforslag 2 fremsatt av Levinsen (SV) i Saknr. 149/19 «REVISJON AV
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL» enstemmig oversendt rådmannen og vurderes i
arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel.
Oversendelsesforslag 3 fremsatt av Borg (KL) i Saknr. 152/19 REFERATLISTEN KOMMUNESTYRET 16.12.2019 fikk følgende vedtak:
Til neste kommunestyremøte utarbeides et generelt notat i denne sammenheng og legges på
referatlisten til kommunestyret.
Oversendelsesforslag 4 fremsatt av Krog (MDG) og Levinsen (SV) i Saknr. 153/19
EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 16.12.2019 enstemmig oversendt rådmannen.
Oversendelsesforslag 5 fremsatt av Hult (Ap) i Saknr. 153/19 EVENTUELT KOMMUNESTYRET 16.12.2019 fikk følgende vedtak:
Det gis en god og grundig orientering om fordeler og ulemper med utbyggingsavtaler i
forkant av et formannskapsmøte og tilsvarende orientering gis i hovedutvalg teknisk.
Oversendelsesforslag 6 fremsatt av Thorheim (KL) i Saknr. 153/19 EVENTUELT KOMMUNESTYRET 16.12.2019 enstemmig oversendt rådmannen.
Oversendelsesforslag 7 fremsatt av Thorheim (KL) i Saknr. 153/19 EVENTUELT KOMMUNESTYRET 16.12.2019 ble enstemmig oversendt rådmannen.

Saknr. 3/20
OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FRA 2019 TIL 2020
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Karmøy formannskap godkjenner rådmannens innstilling i framlagte spesifiserte
søknad om overføringer av ubrukte driftsmidler fra 2019 til 2020. Det forutsettes
budsjettdekning ved regnskapsavslutningen for 2019 og at midlene registreres som
budsjettreguleringsposter i 2020.
2.

Alle øremerkede tilskudd fra stat, fylkeskommune, kommuner eller andre som ikke er
benyttet ved årets utgang overføres til 2020 – inklusive eventuell ubrukt kommunal
andel.

Saknr. 4/20
BUDSJETT 2020 - RÅDMANN/STAB
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Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet vedtar budsjett 2020 for rådmann/stab.

Saknr. 5/20
ØKNING I TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER
Behandling:
Medhaug (H) redegjorde og ba om å få vurdert sin habilitet.
Medhaug (H) fratrådte.
10 representanter til stede.
Nilsen (Ap) erklærte Medhaug (H) for direkte inhabil jf. fvl. § 6 (1).
Skorpe (H) tiltrådte.
11 representanter til stede.
Innstilling enstemmig vedtatt.
Skorpe (H) fratrådte.
Medhaug (H) gjeninntrådte.
11 representanter til stede.
Vedtak:
1. Oppvekst- og kulturetaten beregner og vedtar ny tilskuddssats for finansiering av
private barnehager der kostnadsgrunnlaget oppjusters som om de kommunale
barnehagene hadde fulgt norm om pedagogtetthet hele året 2018 og
bemanningsnorm fra august 2018.
2. I budsjettskjema 1A (Bevilgningsoversikt drift) gjøres følgende endringer:
Netto bruk av disposisjonsfond økes med 5,0 mill. kroner.
Korrigert sum bevilgninger drift økes med 5,0 mill. kroner.
I budsjettskjema 1B gjøres følgende endringer:
Rammen for tjenesteområde 2 barnehage økes med 5,0 mill. kroner.
Saknr. 6/20
FORSØKSORDNING MED STATLIG FINANSIERING AV OMSORGSTJENESTER

Side 7 av 22

Behandling:
Wisnæs (H) ba om et gruppemøte.
Gruppemøte ble innvilget fra kl. 17:40-17:47.
Thorheim (KL) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Høyre og Karmøylista:
Karmøy kommune vedtar å søke om forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester.
Det tas forbehold om senere behandling i kommunestyret.
Fellesforslaget fremsatt av Thorheim (KL) falt med 4 stemmer ( H 3, KL 1) mot 7 stemmer
for innstillings forslag til vedtak.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar at det ikke søkes om å delta i forsøksordning for statlig finansiering
av omsorgstjenester.

Saknr. 7/20
NYTT REGIONALT REISELIVSFOND FOR INVESTERING
Behandling:
Thorheim (KL) foreslo:
1. Pkt 5 i rådmannens forslag til vedtak utgår
2. I forslag til vedtekter § 6 skal styret bestå av 3-5 medlemmer.
Nilsen (Ap) foreslo følgende voteringsrekkefølge:
Det voteres først over innstillingens forslag til vedtak pkt 1-4. Deretter voteres punktvis
over de to endringsforslagene fremsatt av Thorheim (KL).
Innstillingens forslag til vedtakspunkt 1-4 enstemmig vedtatt.
Innstillingens forslag til vedtakspunkt 5 ble vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer for
forslaget fremsatt av Thorheim (H 3, KL 1).
Thorheims (KL) endringsforslag punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1 - Karmøy kommunestyre vedtar å gå inn med 3 millioner kroner i stiftelseskapital, ved
omdisponering av balansen fra «Ubundet investeringsfond». Det stilles som forutsetning at
Haugesund kommune fatter tilsvarende vedtak.

2 - Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmann til å forestå den formelle stiftelsen i
henhold til bestemmelsen i Aksjeloven § 2-2, med kapitalinnskudd på 3 millioner kroner.
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Samt ta beslutning om eventuelle andre ikke-lovpålagte vedtektsbestemmelser, og forestå
registreringen i Brønnøysund registrene.

3 - Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmannen til å gå i forhandlinger med andre
kommuner på Haugalandet eller Sunnhordaland for å utvide aksjekapitalen i
reiselivsfondet etter etableringen, og at aktuelle kommuner kan tiltre fortløpende.
4 - Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmannen til å inngå avtale om ekstern
forvaltning av reiselivsfondet og eierstyring av selskapsporteføljen, fortrinnsvis med
Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS, og/eller Validé Haugesundregionen AS.

5 - Karmøy kommunestyre vedtar at reiselivsfondet kan investere i prosjektet «The Viking
Planet». Det forutsettes at prosjektet gjennomgås en grundig evaluering av verdsettelse,
lønnsomhet og risiko, som grunnlag for å avtale rimelige betingelser for reiselivfondets
minoritetsinteresser, i tråd med det som er vanlig for utviklingsprosjekter med denne type
risiko.

6- Vedtektenes § 6 endres til «styret skal bestå av 3-5 medlemmer».

Saknr. 8/20
KOMMUNALE TORG OG PARKER - UTLEIEREGULATIV
Behandling:
Saken er trukket.
Vedtak:
Saken er trukket.

Saknr. 9/20
BEREDSKAPSPLANER I KARMØY KOMMUNE
Behandling:
Thorheim (Kl) foreslo at det ble avholdt en orientering om beredskapsarbeid og
beredskapsplanverket i forkant av et kommunestyremøte.
Nilsen (Ap) foreslo at orienteringen avholdes i forkant av kommunestyremøtet 10.02.2020.
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Risiko- og sårbarhetsanalyse 2020 godkjennes og legges til grunn for videre utvikling av
samfunnssikkerhetsarbeidet i Karmøy kommune.
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2. Beredskapsplan 2020 tas til orientering.
3. Plan for oppfølging av kommunal beredskap 2020 tas til orientering.

Saknr. 10/20
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - PLANPROSESS OG ORGANISERING
Behandling:
Grindhaug (KrF) foreslo følgende personer til et politisk arbeidsutvalg til de forestående
planprosessene:
- Svanhild L. Andersen
- Rune Midtun
- Helge Thorheim
- Randi Wisnæs
Innstillingen med forslaget fremsatt av Grindhaug (Krf) enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.
Det oppnevnes et politisk arbeidsutvalg fra formannskapet til de forestående
planprosessene som skal lede fram til en ny versjon av kommuneplanens
samfunnsdel.
Utvalget består av følgende medlemmer:
- Svanhild L. Andersen
- Rune Midtun
- Helge Thorheim
- Randi Wisnæs
2.

Arbeidsutvalget er et underutvalg uten formell vedtaksmyndighet. Utvalget
rapporterer jevnlig til formannskapet om status, framdrift og aktuelle
problemstillinger som ønskes avklart.

3.

Det forutsettes at det etableres tett samhandling med de administrative aktørene
som rådmannen oppnevner til planarbeidet.

4.

Kommunestyret har i sak 149/19 vedtatt en framdrift, som tilsier endelig vedtak i
løpet av første halvår 2021. Formannskapet ber om at planarbeidet organiseres og
iverksettes basert på ovennevnte vedtakspunkter og vedtatt tidsramme for
gjennomføring.
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Saknr. 11/20
REFERATLISTEN - FORMANNSKAPET 27.01.2020
Behandling:
Til referatlistens punkt 2: Søknad om tilskudd til innkjøp av flishugger
Behandling:
Nilsen (Ap) foreslo:
Saken tas opp til realitetsbehandling.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Nilsen (Ap) foreslo at det innvilges støtte til kjøp av flishugger pålydende kr 25 000 og
belastes formannskapets disposisjonspost.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søknad om tilskudd til flishugger pålydende kr 25 000 innvilges og belastes
formannskapets disposisjonspost.
Referatlistens øvrige punkt enstemmig tatt til etterretning.
Vedtak:
1. Søknad om støtte til kanon på Haugalandet
Til etterretning.
2. Søknad om tilskudd til innkjøp av flishugger
Behandling:
Nilsen (Ap) foreslo:
Saken tas opp til behandling.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Nilsen (Ap) foreslo at det innvilges støtte til kjøp av flishugger pålydende kr 25 000 og
belastes formannskapets disposisjonspost.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søknad om tilskudd til flishugger pålydende kr 25 000 innvilges og belastes
formannskapets disposisjonspost.
3. Skatteinngang i Karmøy – November 2019
Til etterretning.
4. Skatteinngang i Karmøy – Desember 2019
Til etterretning.
5. Møteprotokoll – Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg 03.12.2019
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Til etterretning.
6. Møteprotokoll – Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.12.19
Til etterretning.
7. Møteprotokoll – Eldrerådet 03.12.2019
Til etterretning.
8. Møteprotokoll – Ungdomsrådet 05.12.2019
Til etterretning.
9. Styreprotokoll – Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
Til etterretning.
10 Styringsgruppen for Haugalandspakken – endelig referat S4- 2019
Til etterretning.

11. Mail fra Uni Research Polytec v/ adm. Dir. Lothe
Til etterretning.

12. Svar – Søknad om utvidet skjenkeareal for Cafe MM Kopervik – Uteservering og MM
Upstairs
Til etterretning.

13. Rapportering – politiske saker behandlet i formannskapet 2019
Til etterretning.

14. Svar – orientering om tildeling av trafikksikkerhetsmidler gjennom fylkets
trafikksikkerhetsutvalg for 2020
Til etterretning.

15. Endelig rapport etter tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap
Til etterretning.

HØRINGER
A - HØRING AV RAPPORTEN FRA EKSPERTUTVALGET OM FARLIG AVFALL
Til etterretning.
B - HØRINGSUTTALELSE - SKATTELEGGING AV VANNKRAFTVERK
Til etterretning.
C - HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I MOTORFERDSELLOVEN OG FORSKRIFT
FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG
Til etterretning.
D - HØRING OM ENDRINGER I LOV OM FOLKEHØYSKOLER - UTFASING AV
TILSKUDD TIL KORTKURS
Til etterretning.
E - HØRING AV NOU 2019: 20 EN STYRKET FAMILIETJENESTE
Til etterretning.
F - HØRING - NOU 2019: 24 - INNTEKTSFORDELING MELLOM REGIONALE
HELSEFORETAK
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Til etterretning.
G - HØRING AV FORSLAG OM ENDRINGER I SOLARIEREGELVERKET
Til etterretning.
H - HØRING NOU 2019:26 - FRA STRAFF TIL HJELP
Til etterretning.
I - HØRING OM MODERASJONSORDNINGER I SFO
Til etterretning.
J - HØRING - FORENKLINGSFORSLAG OG JUSTERINGER I FOLKETRYGDLOVENS
BESTEMMELSER OM SYKEPENGER OG STØNAD VED BARNS SYKDOM
Til etterretning.
K - HØRING - VURDERING, EKSAMEN OG EKSAMENSORDNINGER I LÆREPLANENE
Til etterretning.
L - HØRING - REVISJON AV NASJONAL VEILEDER FOR MASSESKADETRIAGE
Til etterretning.
M - HØRING - ENDRING I YRKESFAGLIG TILBUDET
Til etterretning.
N - HØRING - FORSLAG TIL ALTERNATIV REGULERING AV PASIENTFORLØP I
SPESIALISTHELSETJENESTEN
Til etterretning.
O - HØRING - ENDRING I HELSEPERSONELLOVEN § 34 OG NY § 34 A - MELDING
VED HELSESVEKKELSE AV BETYDNING FOR TRAFIKKSIKKERHET
Til etterretning.

Saknr. 12/20
EVENTUELT - FORMANNSKAPET 27.01.2020
Behandling:
1. Ordfører orienterte om den offisielle åpningen av Åkra idrettshall lørdag 01.02.20 kl.
12.00 hvor alle er hjertelig velkomne.
2. Ordfører orienterte om veikonferansen torsdag 13. februar i Tysværtunet. Veikonferansen
2020 retter oppmerksomheten rundt E134 og E39. På konferansen i fjor stilte de ypperste
beslutningstakerne i landet, det er derfor viktig at vi er godt representert. De som ønsker å
delta får dekket påmelding og kjøregodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste dekkes imidlertid
ikke. De som ønsker å delta gir beskjed til formannskapssekretæren.
3. Wisnæs (H) stilte spørsmål om Karmøy kommune har foretatt en vurdering om
etablering av veteranplan og når en evt. slik plan kan komme på plass. Hun informerte om
at det er rundt 200 veteraner i Karmøy.
Ordfører viste til at veteranene har krav på offentlig bistand og hjelp/oppfølgning fra
spesialhelsetjenesten. Det er blitt diskutert om man på Haugalandet skal lage en felles
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veteranplan. Ytre Haugalandet har blant annet et samarbeid når det gjelder markering av 8.
mai (frigjørings- og veterandagen), hvor veteranene får skriftlig invitasjon. Under
markeringen i fjor ble blant annet denne problemstillingen reist, hvor det ble ytret at man
har behov for hjelp når man kommer hjem og at det her bør være et lavterskeltilbud.

Kommunalsjef helse og omsorg orienterte formannskapet om at det ligger informasjon på
kommunens nettside for veteraner. De kommunale helsetjenestene gjelder for alle da man
ikke har laget til spesifikke planer for enkelte grupper. Kommunalsjefen viste videre til at til
tross for at 200 personer isolert sett er mange, er det i den store sammenhengen en relativt
liten gruppe. Det har imidlertid vært opp i Haugalandsnettverket om man skal få til en
interkommunal veteranplan, men det var det ikke noe ønske om dette i fjor. Haugesund
kommune har en tilsvarende løsning som Karmøy med informasjon på sin nettsiden, men
om noe mer strukturert. Per nå har ikke Karmøy kommune en veteranplan.
Nilsen (Ap) foreslo at man tok kontakt med to sentrale veteraner fra distriktet for å få
innspill.
4. Ordfører orienterte om notatet - Overgang til grønn fase etter godkjenning av
beslutningspunkt 2 for bygging av Stangeland skole og Stangelandshallen
investeringsprosjekt P512 Stangeland. Notatet ble utdelt i møtet:
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5. Thorheim (Kl) stiltes spørsmål ved om sak om kommunale torg og parker –
utleieregulativ skal opp til ny behandling.
Rådmannen presiserte at saken er trukket ikke utsatt. Rådmannen må se på saken
administrativt og bruke tid på å kartlegge og avklare ulike elementer i saken i større grad
enn det som fremgår av saksfremstillingen. Det kan derfor ikke per nå sies om saken vil
komme opp til ny behandling.

6. Thorheim (KL) ba om en orientering om det avholdte møtet med
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kommunaldepartementet ifm. med Fv. 47 Åkra sør–Veakrossen.
Ordfører orienterte om at det ble avholdt et møte med kommunaldepartementet, ulike
direktorater, fylkeskommunen, fylkesmannen, politisk og administrativ ledelse. Karmøy
kommune stilte godt forberedt. Det var et effektivt og godt møte og en god befaring.
Karmøy kommune mener prinsipalt at det er feil at fylkesmannen kan komme med
innsigelse, og at den dermed skal avvises. Dette er også presisert i meklingsprotokollen
med Fylkesmannen, og vil være det departementet må ta stilling til først. Grunnen til at
Karmøy kommune mener dette er at problemstillingen allerede ble avklart da Sanner var
minister, hvor han da godkjente kommunedelplanen. Det ble da avklart at hele veitrasén
skal gå som forutsatt «i dagen» uten at det ble nevnt noe om en evt. kulvert eller tunnel.
Fylkeskommunen hadde gode innspill i møtet. Det ble blant annet vist til at det vil være
galt å belaste veiprosjektet med lengre byggetid, større naturinngrep og en større
økonomisk belastning enn det som er nødvendig. De ble videre avholdt befaring for å se på
de ulike topografiske forholdene. Det viser seg at hverken bæringen i grunn eller i berget er
nok til å lage en tunnel/kulvert. Statens vegvesen viser til Cowi sin rapport som viser til at
en tunnel/kulvert forutsetter at man må bygge lavere i terrenget, eller under myren. Dersom
man skal bygge under myren må det støpes et lokk for å opprettholde myren. Dette vil være
meget kostbart. Statens vegvesen viser videre til at det ikke er et vegprosjekt i Norge som er
mer utredet enn Fv. 47 Åkra sør–Veakrossen.
Videre anfører Karmøy kommune at prosjektet er igangsatt da det er brukt store summer
allerede på blant annet å løse ut boliger i Åkrehamn sentrum mm. Karmøy kommune har en
forventning om at departementet gir klarsignal for prosjektet. Saken ferdigbehandles i
departementet hvor ulike departementer skal gi innspill til saksfremstillingen som bli lagt
frem for ministeren. Karmøy kommune håper på et gladbudskap i slutten av mars.
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lene Yvonne Kvilhaug
19/6849

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet

27.01.2020

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET 09.12.2019

Forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møtet 09.12.2019.

MØTEPROTOKOLL
Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 09.12.2019
Tid : Kl. 16:00 - 17:47
Funksjon

Navn

Parti

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Nilsen Jarle
Andersen Svanhild Irene L.
Jakobsen Veronika BB
Midtun Rune
Grindhaug Alf Magne
Grønningen Tor Asle
Hansen Odd Magne
Gaard Tor Kristian
Wisnæs Randi
Medhaug Jan Birger
Thorheim Helge
Storesund Siv J.

AP
AP
AP
FRP
KRF
SP
SV
H
H
H
KL
AP

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

Referent:

Fremmøte
Forfall

Møtte for Andersen
Svanhild Irene L.

11.
Rådmann, stabssjef, økonomisjef, kommunalsjef teknisk,
kommunalsjef helse og omsorg, kommunalsjef oppvekst og kultur
og fung. formannskapssekretær
Fung. formannskapssekretær

I forkant av møtet ble det avholdt orientering vedrørende startlån v/Robert Bergh.
Innkalling godkjent. Saker meldt under eventuelt.
Hansen (SV) foreslo at overskriften i saknr. 144/19 endres fra «kjøp av..» til «salg av» som
samsvarer bedre med sakens innhold. Et enstemmig formannskap tilsluttet seg dette.
Saksliste med Hansens (SV) endringsforslag deretter godkjent.
Protokollen skal godkjennes i neste møte.
Saknr. 131/19
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET 02.12.2019
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møtet 02.12.2019.

Saknr. 132/19
OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 25.11.2019
Behandling:
OVERSENDELSESFORSLAG 1:
Saknr. 114/19 BUDSJETTOPPFØLGING DRIFT 2. TERTIAL 2019
Medhaug (H) fremmet følgende oversendelsesforslag på vegne av Høyre og Karmøylista i
kommunestyremøtet 25.11.2019:
Kommunestyret ber om at de økonomiske styringsdokumentene legges om i en langt mer verbal og
praktisk retning med en praktisk beskrivelse/analyse av de bakenforliggende problemstillinger og
derpå følgende handlingsalternativer og gjerne med en anbefaling og beskrivelse. Analysene må
inneholde vurderinger omkring den demografiske utfordringen vi allerede kjenner til og dette må
ligge til grunn og danne bakteppe vurderinger og anbefalinger. Det må være et helhetlig
utviklingsperspektiv med både kortsiktige og langsiktige utviklingsperspektiv i analysene. Alternative
løsninger og handlingsalternativ må presenteres.
Medhaug (H) foreslo:
Oversendelsesforslag 1 oversendes til rådmann.
Ordfører (Ap) foreslo:
Oversendelsesforslag 1 tas til etterretning.
Forslaget fremsatt av Medhaug (H) fikk 4 stemmer og falt mot 7 stemmer for forslaget
fremsatt av Nilsen (H 3, Kl 1).
OVERSENDELSESFORSLAG 2:
Saknr. 117/19 FORSLAG OM UTARBEIDING AV HANDLINGSPLAN FOR PLAST OG
MARIN FORSØPLING
Levinsen (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag i kommunestyremøtet 25.11.2019:
Det må utplasseres flere innsamlingspunkter for plastavfall som kan levers til gjenvinning.
Nilsen (Ap) foreslo:
Oversendelsesforslaget fremsatt av Levinsen (SV) oversendes rådmannen og vurderes ved utarbeiding
av handlingsplan for plast og marin forsøpling.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
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OVERSENDELSESFORSLAG 3:
Saknr. 117/19 FORSLAG OM UTARBEIDING AV HANDLINGSPLAN FOR PLAST OG
MARIN FORSØPLING
Vikshåland (Sp) fremmet følgende oversendelsesforslag i kommunestyret 25.11.2019:
Kommunestyret ber om at rådmannen kartlegger omfanget av microplast i avløp og overvann. En
plan for reduksjon av dette innarbeides i handlingsplanen for plast og marinforsøpling.
Nilsen (Ap) foreslo:
Oversendelsesforslaget fremsatt av Vikshåland (Sp) oversendes rådmannen. øer: oversendes rådmann.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
OVERSENDELSEFORSLAG 4:
Saknr. 118/19 RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM 2020 -2023 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET
Krog (MDG) foreslo følgende oversendelsesforslag på vegne av MDG og SV i
kommunestyremøtet 25.11.2019:
For å være aktuell for tildeling av spillemidler til nyetablering, eller rehabilitering av eksisterende,
kunstgressbaner skal det velges miljøvennlig innfyll, ikke gummigranulat.
Nilsen (Ap) foreslo:
Oversendelsesforslaget fremsatt av Krog (MDG) på vegne av MDG og SV oversendes rådmann som
vurderer forslaget ved arbeidet med rullering av handlingsprogrammet.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
OVERSENDELSESFORSLAG 5:
Saknr. 120/19 KVALITETS- OG UTVIKLINGSMELDING FOR KARMØYSKOLEN
2018/2019
Mannes (KL) fremmet følgende oversendelsesforslag i kommunestyremøtet 25.11.2019:
Kommunestyret ber om at det utredes mulighet for utvidet leksehjelp fra 2. til og med 7. klasse. Det
utredes videre krav om bemanning med pedagoger i leksehjelp for klassetrinn 5. – 7. klasse. Herunder
vurderes også i første omgang et pilotprosjekt i minst to skoler for å måle virkningen av tiltaket.
Oversendelsesforslaget fremsatt av Mannes oversendt formannskapet uten
realitetsbehandling.
Nilsen (AP) foreslo:
Oversendelsesforslaget tas til etterretning.
Thorheim (KL) foreslo:
Oversendelsesforslaget oversendes rådmannen.
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Forslaget fremsatt av Thorheim (KL) fikk 4 stemmer og falt mot 7 stemmer for forslaget
fremsatt av Nilsen (Ap), og falt (H 3, Kl 1).
OVERSENDELSESFORSLAG 6:
Saknr. 132/19 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 25.11.2019
Holvik (Ap) fremmet følgende oversendelsesforslag i kommunestyremøtet 25.11.2019:
Ordfører
Jeg vil gjerne ta opp igjen en gammel sak fra perioden 2011-2015. Kommunestyret vedtok følgende
25.03.2015 da skolebruksplanen ble vedtatt: Rådmannen får i oppdrag å utrede en løsning for
samlokalisering av Skudenes ungdomsskole, Skudeneshavn skole, bibliotek, kultur og idrett.
(Oppvekst-, kultur- og idrettssenter modellen ligger til grunn, og hvor private, lag, organisasjoner,
kommunen, etc. kan samhandle om beste løsning).
Dette vedtaket er ikke fulgt opp så jeg ønsker å fremme det på ny, men vil også å komme med et nytt
innspill. Biblioteket i Skudeneshavn ligger i ett etter hvert gammelt og slitt skolebygg som ikke er
veldig godt tilpasset dagens krav. I tillegg er dette et stort bygg som også sannsynligvis er forholdsvis
dyrt i drift og burde avhendes. Samtidig er det flere tomme lokaler i Skudeneshavn sentrum. Ved å
overta noen av de byggene kunne bokbyen Skudeneshavn fått bibliotekbygg i sentrum, gjerne med en
liten kafekrok/lesekrok som en kunne leid ut for en liten sum til noen som kan drive kafe i bygget. Som
så mange andre byer og tettsteder sliter Skudeneshavn med å få folk til sentrum. På denne måten kan
vi få gitt biblioteket en ny giv, samtidig som Karmøy Kommune er med og bygger sentrum. Slik kan
vi slå flere fluer i et smekk - skape en ny møteplass, skape liv i sentrum og på den måten også støtte
opp om handelsnæringen og gjøre Skudeneshavn mer attraktiv.
Oversendelsesforslag
Rådmann får i oppdrag å utrede en ny løsning for bibliotek i Skudeneshavn, hvor aktuelle bygg i
Skudeneshavn sentrum vurderes. Samtidig skal en også se på en løsning for samlokalisering av
Skudenes ungdomsskole, bibliotek, kultur og idrett. (Oppvekst-, kultur- og idrettssenter modellen
ligger til grunn, og hvor private, lag, organisasjoner, kommunen, etc. kan samhandle om beste
løsning).
Nilsen (Ap) foreslo:
Oversendelsesforslaget fremsatt av Holvik (Ap) oversendes rådmannen.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
OVERSENDELSESFORSLAG 7:
Saknr. 132/19 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 25.11.2019
Krog (MDG) fremmet følgende oversendelsesforslag fremsatt på vegne av MDG og SV i
kommunestyremøtet 25.11.2019:
Begrunnelse:
Karmøy kommune har en svært dyktig og kompetent miljøavdeling. Per i dag finnes det imidlertid
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ingen rutiner som sikrer en kunnskapsoverføring fra denne viktige etaten til Karmøys politikere.
Dette medfører at mange, kanskje flertallet, av kommunestyrets medlemmer ikke har oppdatert
kunnskap om miljøstatusen i Karmøy. Dette er betenkelig, da tema som forbud mot fangst i
Karmsundet grunnet miljøgifter, avrenning fra jordbruk, utnyttelse av strandsonen og nedbygging
av LNF er eksempler på forhold som er direkte påvirket av de beslutningene som tas av ulike politiske
organ i kommunen. Som en start på å øke kompetansen og den generelle bevisshetne rundt miljøet
status og utfordringer i Karmøy, ønskes derfor forslagsstillerne at miljøavdelingen i Karmøy
kommune utarbeider en oversikt over de mest relevante miljøutfordringene i kommunen, og
presentere dette for oss politikere.
Oversendelsesforslag:
Administrasjonen utarbeider så snart som mulig en oversikt over den generelle miljøstatusen i
Karmøy kommune.
Særlig fokus settes på de miljøutfordringene som vi politikere kan påvirke gjennom våre vedtak.
Kommunestyret skal orienters i plenum om dette. En slik orientering bør være en årlig foreteelse,
gjerne i forkant av budsjettfremleggelsen.
Nilsen (Ap) foreslo:
Oversendelsesforslaget fremsatt av Krog (MDG) på vegne av MDG og SV oversendes rådmannen for
videre behandling.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
OVERSENDELSESFORSLAG 8:
Saknr. 132/19 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 25.11.2019
Levik Løndalen (KL) fremmet følgende oversendelsesforslag i kommunestyremøtet
25.11.2019:
Bakgrunn:
Barne- og familiedepartementet (BFD) har utredet kompetansebehovet i det kommunale barnevernet i
rapport 04/2019, som er gjort tilgjengelig for kommunestyrets representanter.
Rapporten er en del av det nasjonale kompetanseløftet, og den konkluderer med at kompetansen i
barnevernet er for lav i forhold til det økende ansvaret en barnevernsansatt er satt til å forvalte. I
rapporten påpekes det at barnevernsansatte, i noen tilfeller, har mer makt enn en politibetjent, men
det stilles lite krav til kompetanse. Det er i dag bare de som har utdannelse som barnevernspedagog og
sosionom som har den anbefalte kjernekompetansen. Det vises her til begrepsavklaringer i rapporten,
sitat:
«Vi forstår barnevernsfaglig kompetanse som teoretisk kunnskap, yrkesspesifikk og personlig
kompetanse rettet mot arbeid med sårbare barn og unge, med særlig relevans for arbeid i barnevernet.
En slik kompetanse forutsetter utdanningsbakgrunn som retter seg spesielt mot arbeid i barnevernet.
Personer med barnevernsfaglig kompetanse vil også ha barnefaglig utdanning, men ikke omvendt»
(Rapport 04/19, s. 19, punkt 1.3). Utover denne utredningen er spesialisering og autorisasjonskrav
en del av kompetanseløftet.
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Feil som gjøres i barnevernet ved å gripe for sent eller for tidig i forhold til barn som lever i
marginaliserte forhold, får alvorlige og uopprettelige konsekvenser. Barneverntjenesten i Karmøy har
flere saker som har fått negativ oppmerksomhet i media, der en av sakene er nevnt som eksempel i
rapporten.
På overnevnte grunnlag foreslår jeg følgende oversendelsesforslag:
Administrasjonen bes fremlegge en oversikt over sammensetningen av den faglige kompetansen i
barnevernet i Karmøy i dag, samt stillingsbeskrivelser, sammenholdt med kompetansebehovet i det
kommunale barnevernet som Barne- og familiedepartementet (BFD) har utredet ved rapport 04/2019.
Nilsen (Ap) foreslo:
Oversendelsesforslaget fremsatt av Levik Løndalen oversendes hovedutvalg helse og omsorg.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Oversendelsesforslag 1 fremsatt av Medhaug (H) på vegne av Høyre og Karmøylista i
saknr. 114/19 «BUDSJETTOPPFØLGING DRIFT 2. TERTIAL 2019» tatt til etterretning.
Oversendelsesforslag 2 fremsatt av Levinsen (SV) i saknr. 117/19 «FORSLAG OM
UTARBEIDING AV HANDLINGSPLAN FOR PLAST OG MARIN FORSØPLING»
enstemmig oversendt rådmann som vurderer forslaget ved utarbeiding av handlingsplan
for plast og marin forsøpling.
Oversendelsesforslag 3 fremsatt av Vikshåland (Sp) i saknr. 117/19 «FORSLAG OM
UTARBEIDING AV HANDLINGSPLAN FOR PLAST OG MARIN FORSØPLING»
enstemmig oversendt rådmannen.
Oversendelsesforslag 4 fremsatt av Krog (MDG) på vegne av MDG og SV i saknr. 118/19
«RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM 2020 -2023 - KOMMUNEDELPLAN FOR
IDRETT OG FYSISK AKTIVITET» enstemmig oversendt rådmannen som vurderer forslaget
ved arbeidet med rullering av handlingsprogrammet.
Oversendelsesforslag 5 fremsatt av Mannes (KL) i saknr. 120/19 «KVALITETS- OG
UTVIKLINGSMELDING FOR KARMØYSKOLEN 2018/2019» tatt til etterretning.
Oversendelsesforslag 6 fremsatt av Holvik (Ap) i saknr. 132/19 «EVENTUELT KOMMUNESTYRET 25.11.2019» enstemmig oversendt rådmannen.
Oversendelsesforslag 7 fremsatt av Krog (MDG) på vegne av MDG og SV i saknr. 132/19
«EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 25.11.2019» enstemmig oversendt rådmannen for
videre behandling.
OVERSENDELSESFORSLAG 8 fremsatt av Levik Løndalen (KL) i saknr. 132/19
«EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 25.11.2019» enstemmig oversendt hovedutvalg helse
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og omsorg.

Saknr. 133/19
BUDSJETTREGULERING AVSKRIVNINGER
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre gjør følgende endringer i budsjettet for 2019, knyttet til
avskrivninger og motpost avskrivninger:
Rammen for tjenesteområde 1 administrasjon reduseres med -1 067 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 2 barnehage reduseres med -769 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 3 skole reduseres med -1 423 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 4 kultur reduseres med -228 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 5 idrett reduseres med -157 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 6 livssyn reduseres med -106 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 7 helse reduseres med -989 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 8 omsorg reduseres med -2 874 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 9 sosial økes med 36 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 11 forvaltning økes med 80 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 12 nærmiljø reduseres med -979 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 13 bolig økes med 174 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 14 næring reduseres med -153 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 15 samferdsel økes med 1 303 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 16 brann- og ulykkesvern økes med 443 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 17 vann, avløp og renovasjon økes med 2 163 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 17 Økonomi (inkl. motpost avskrivninger) økes med 4 546 000
kr.

Saknr. 134/19
OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FRA 2019 TIL 2020
Behandling:
Gaard (H) foreslo:
Saken utsettes til formannskapsmøtet 27. januar hvor ytterligere dokumentasjon fremlegges.
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Grønningen (Sp) ba om et gruppemøte. Gruppemøte innvilges fra kl. 16:40- 16:50.
Møtet ble satt igjen 16:45.
Grønningen (Sp) redegjorde for posisjonspartiene Ap, FrP,KrF, SP og V sin drøftelse og
orienterte om at utsettelsesforslaget støttes av posisjonen.
Utsettelsesforslaget fremsatt av Gaard (H) enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsatt.

Saknr. 135/19
BUDSJETTREGULERING PENSJON
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedtakspunkt 6 i kommunestyresak 114/19 om omfordeling av pensjonsutgifter oppheves,
og erstattes med korrigert oversikt over endringer:

I budsjettskjema 1B gjøres følgende endringer:
Rammen for tjenesteområde 1 Administrasjon økes med 752 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 2 Barnehage reduseres med -563 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 3 Skole reduseres med med -10 009 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 4 kultur økes med 314 000 kroner
Rammen for tjenesteområde 5 idrett økes med 345 000 kroner
Rammen for tjenesteområde 6 livssyn reduseres med -1 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 7 helse økes med 162 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 8 Omsorg økes med 2 364 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 9 Sosial reduseres med -267 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 10 Barnevern reduseres med -2 363 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 11 Forvaltning reduseres med -22 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 12 Nærmiljø reduseres med -76 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 13 Bolig reduseres med -262 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 14 Næring reduseres med -10 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 15 Samferdsel reduseres med -84 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 16 Brann- og ulykkesvern reduseres med -978 000 kroner.
Rammen for tjenesteområde 17 VAR endres ikke.
Rammen for tjenesteområde 18 Økonomi økes med 10 698 000 kroner
Endringene på tjenesteområde 18 økonomi er splittet som følge:

Side 8 av 14

Endring bruk av premiefond: -16 200 000 kroner.
Endringer premieavvik: +27 298 000 kroner.
Endringer pensjonspremier / fordelte utgifter ført på andre funksjoner: -400 000

Saknr. 136/19
REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN OG
TILSKUDD
Behandling:
Gaard (H) foreslo følgende endring retningslinjenes punkt 3 om samfinansiering:
Kategori 2 og 3 utgår og endres til ny kategori 2 «Andre banker inntil 30 %».
Forslaget fremsatt av Gaard (H) enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar nye retningslinjer for startlån og tilskudd med følgende endring i
punkt 3 «samfinansiering»:
Kategori 2 og 3 utgår og endres til ny kategori 2 «Andre banker inntil 30 %».
Retningslinjene gjelder fra 1. januar 2020.

Saknr. 137/19
KJØP AV AKSJER I HAUGALAND KRAFT FRA BOKN KOMMUNE - ANDRE
AKSJONÆRER HAR BENYTTET SIN FORKJØPSRETT
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Karmøy kommune sin andel av aksjene kjøpt av Bokn kommune er redusert som følge av at
andre aksjonærer har benyttet sin forkjøpsrett. Kommunestyret vedtar som følge av dette at
budsettert kjøp av aksjer reduseres med 50 518 000 kroner og at inntekter fra salg av
anleggsmidler økes med 49 680 000 kroner (videresalg til andre aksjonærer). Og at ubrukte
budsjettmidler på 50 518 000 kroner avsatt i budsjett til kjøp av aksjer i Haugaland Kraft AS
tilbakeføres til ubundet investeringsfond, Fond for Industrifelt.
I budsjettskjema 2A gjøres følgende endringer:
Kjøp av aksjer og andeler reduseres med 838 000 kroner. Inntekter fra salg av anleggsmidler
økes med 49 680 000 kroner. Bruk av avsetninger (Fond for industrifelt) reduseres med 50 518
000 krone
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Saknr. 138/19
DISPONERING AV UTBETALING FRA HAVBRUKSFONDET 2019
Behandling:
Hansen (SV) foreslo følgende endring:
«Næringsutvikling» byttes ut med «hummerreservat/miljøtiltak oppdrettsanlegg».
Forslaget fremsatt av Hansen (SV) fikk 1 stemme mot 10 stemmer og falt (SV 1).
Vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar at utbetaling, pålydende 476 678,11 kroner, fra regjeringens
havbruksfond i 2019, merkes «næringsutvikling» og avsettes i sin helhet til ubundne fond.

I budsjettskjema 1A gjøres det følgende endringer:
a. Andre generelle statstilskudd øker med kroner 477 000 (tilskudd fra havbruksfondet)
b. Til ubundne avsetninger kroner 477 000 (avsettes til næringsformål)

Saknr. 139/19
NY SELSKAPSAVTALE
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
De foreslåtte endringene i selskapsavtalen til Interkommunalt Arkiv i Rogaland vedtas og
avtalen godkjennes slik den foreligger.

Saknr. 140/19
BOSETTING AV FLYKTNINGER 2020
Behandling:
Grindhaug (KrF) foreslo følgende som nytt punkt 4:
Kommunestyret har klare forventninger til at den nye modellen med samhandling mellom KVOS og
NAV gjør at kompetansekravene blir ivaretatt som i dag.
Kommunestyret forutsetter at ny ordning innføres og gjennomføres på en forsvarlig måte både for
elever og ansatte, ordningen evalueres.
Hansen (SV) foreslo følgende tilleggspunkt:
Karmøy kommune har kapasitet til å motta flere flyktninger enn det staten anmoder om for 2020. Så
lenge flyktningkrisen i verden ikke ser ut til å avta, er Karmøy kommune positivt innstilt på å bosette
flere flyktninger i kommunen, gjerne på nivå med det vi mottok i 2016/2017.
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Thorheim (KL) foreslo følgende endring i vedtakets punkt 2:
Endres anmodning fra staten om eventuell tilleggsanmodning for 2020 er kommunen innstilt på å
etterkomme dette for inntil totalt 50 flyktninger.
Ordfører (Ap) foreslo:
Det voteres over alle punktene i forslaget til vedtak.
Et enstemmig formannskap tilsluttet seg dette.
Innstillingens forslag til vedtak punkt 1 enstemmig vedtatt.
Innstillingens forslag til punkt 2 ble vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer for forslaget
fremsatt av Thorheim (KL) som falt (H 3, KL 1).
Innstillingens forslag til vedtak punkt 3 enstemmig vedtatt.
Forslaget fremsatt av Grindhaug (KrF) til nytt tilleggspunkt 4 ble vedtatt med 6 stemmer
mot 5 stemmer for punkt 4 vedtatt av hovedutvalg oppvekst og kultur (H 3, SV 1, KL 1).
Forslaget fremsatt av Hansen (SV) om nytt tilleggspunkt fikk 1 stemme mot 10 stemmer og
falt (SV 1).

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar at Karmøy kommune vil bosette 30 flyktninger i 2020.
2. Endres anmodning fra staten kan antall bosettinger økes i forhold til statens eventuelle
tilleggsanmodning i 2020.
3. Flyktningebudsjettet legger til grunn bosetning av 25 flyktninger i 2020. Inntektene for
de 5 siste bosetningene settes av til flyktningetjenesten under tjenesteområdet 9 sosial.
I bevilgningsoversikt 1A gjøres følgende endringer for 2020:
Andre generelle driftsinntekter økes med 935 000
I bevilgningsoversikt 1B gjøres følgende endringer for 2020:
Netto ramme til tjenesteområde 9 Sosial økes med 935 000
4. Kommunestyret har klare forventninger til at den nye modellen med samhandling
mellom KVOS og NAV gjør at kompetansekravene blir ivaretatt som i dag.
Kommunestyret forutsetter at ny ordning innføres og gjennomføres på en forsvarlig
måte både for elever og ansatte, ordningen evalueres.

Saknr. 141/19
KUNSTPLAN 2020-24
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Behandling:
Innstillig enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Karmøy kommunestyre vedtar Kunstplan for Karmøy kommune 2020-2024.

Saknr. 142/19
STRATEGI FOR MATPRODUKSJON
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar «Strategi for matproduksjon» for temaene jordbruk, fiskeri,
og havbruk, som et tillegg til kommunens «Strategiske næringsplan 2018-2023».
2. Tema om havbruk skal det arbeides videre med i 2020, og koordineres med arbeidet
med «Havromstrategi» som er bestilt av Regionrådet for Haugalandet.

Saknr. 143/19
SØKNAD OM DELTAKELSE I UNITED 4 SMART SUSTAINABLE CITIES (U4SSC) OG
SAMARBEID MED AUGMENT CITY
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Karmøy kommune deltar i samarbeidet United 4
Smart Sustainable Cities (U4SSC) for å bli evaluert opp mot
U4SSC’s KPIer (Key Performance Indicators).
2. Karmøy kommune blir en av de fem pilotbyene i Norge som deltar i utviklingen av
en digital tvilling sammen med Augment City.
3. Kostnad for evalueringen og utarbeidelsen av en digital tvilling er estimert oppad
til kr 1.1 mill dekkes av kommunens disposisjonsfond avsatt til næringsformål.
Saknr. 144/19
SALG AV KOMMUNAL EIENDOM I KOPERVIK - 58/89, 58/68, 58/94 OG 58/478
Behandling:
Det ble innledningsvis ved godkjenning av sakslisten fremmet forslag om å endre sakens
overskrift fra «kjøp av…» til «salg av…».
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Innstillingen vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme (SV 1).
Vedtak:
Rådmannen gis fullmakt til å signere kjøpekontrakt for salg av eiendommen gnr. 58, bnr. 59
i Karmøy kommune til Garvik Tomteutvikling AS for en pris stor kr. 2.040.000,-.

Saknr. 145/19
TILSYN MED AVLØPSANLEGG, ETTER KAP 12 OG 13 I
FORURENSNINGSFORSKRIFTEN
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet vedtar fremme sak om tilsyn med avløpsanlegg, noe som medfører inntil to
årsverk innen tilsyn og et årsgebyr for eiere av slike anlegg.
Formannskapet vedtar å legge «Forskrift om gebyrer for tilsyn etter
forurensningsforskriftens kap 12 og 13» ut på høring.

Saknr. 146/19
REFERATLISTEN - FORMANNSKAPET 09.12.2019
Behandling:
Referatliste enstemmig tatt til etterretning.
Vedtak:
HØRING
1. HØRING – PLEIEPENGER VED BARNETS DØD
Til etterretning.
2. HØRING- ENDRING I YRKESFAGLIG TILBUD SOM GJELDER FRA 2020
Til etterretning.
3. HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I SAMELOVEN MV. (KONSULTASJONER) OG
UTKAST TIL VEILEDER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER
Til etterretning.
4. HØRING- FORSLAG TIL ENDRING I FOLKETRYGDELOVEN KAPITLER 5 OG 22 OG
FORSLAG TIL FORSKRIFT OM DIREKTE OPPGJØR M.M
Til etterretning.
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Saknr. 147/19
EVENTUELT - FORMANNSKAPET 09.12.2019
Behandling:
1. Ordfører orienterte om Ottelie og Severin Larsens Legat, hvor formannskapet utgjør
styret. Ordfører orienterte om at det skal avholdes et styremøte 27. januar i etterkant av
arbeidsmøtet og formannskapsmøtet. Formålet med styremøtet er å få igangsatt en prosess
om å løse opp legatet. Det er legatets styre som må søke til lotteri- og stiftelsestilsynet.
Ordfører anbefaler at denne prosessen igangsettes.
For 2019 disponerer legatet kr 1 600 som kan fordeles til gode formål etter søknad.
Muligheten for å søke om tilskudd ble lyst ut offentlig. Søknadsfristen er nå utløpt, og
innen fristen var det kun kommet inn én søknad. Styreleder, i samarbeid med økonomisjef i
Karmøy kommune, tildeler dermed de kr 1 600 til Karmøy Nostalgiske Forening.
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SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET 09.12.2019
Formannskapet behandlet saken den 27.01.2020, saksnr. 1/20
Behandling:
Innkalling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møtet 09.12.2019.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lene Yvonne Kvilhaug
20/941

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet

27.01.2020

OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 16.12.2019

I kommunestyret 16.12.2019 ble 7 oversendelsesforslag oversendt formannskapet uten
realitetsbehandling.
Oversendelsesforslag 1:
Saknr. 140/19 DISPONERING AV UTBETALING FRA HAVBRUKSFONDET 2019
Levinsen (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:
1. Rådmannen kommer tilbake med en sak om å få igangsatt et reservat for hummer. Dette er under
havbruksfond satsing.
2. Karmøy kommunestyre vedtar i forhold til sjøbasert næring å la full rensing av utslipp, nullutslipp av
lusegifter, pellets, fiskemøkk til sjø og midler til dette tas i hovedsak fra Havbruksfondet.
Oversendelsesforslaget fremsatt Levinsen ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.

Oversendelsesforslag 2:
Saknr. 149/19 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
Levinsen (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Naturmangfoldsplanen må prioriteres i revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel.
Oversendelsesforslag fremsatt av Levinsen (SV) oversendt formannskapet uten
realitetsbehandling.

Oversendelsesforslag 3:
Saknr. 152/19 REFERATLISTEN - KOMMUNESTYRET 16.12.2019

Borg (KL) fremmet følgende oversendelsesforslag på vegne av Karmøylista:
Kommunestyret/formannskapet ber rådmannen informere om hvilke kriterier som blir lagt til grunn for
tideling av BPA i Karmøy. Det ønskes også å få opplyst om hvor mange som søker om BPA, hvor mange
timer pr. bruker og hvor mange søkere som får avslag.
Oversendelsesforslaget fremsatt av Borg (KL) på vegne av Karmøylista oversendt formannskapet
uten realitetsbehandling.

Oversendelsesforslag 4:
Saknr. 153/19 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 16.12.2019
Krog (MDG) fremmet følgende oversendelsesforslag på vegne av MDG, Karmøylista og SV:
Karmøy kommunestyre ber administrasjonen kontakte Mattilsynet med en henstilling om at miljøstatusen
til Karmsundet revideres/oppdateres med nye målinger av miljøgifter. Målet med en slik revidering må
være å gi et korrekt bilde av forurensingsnivået i fisk og skalldyr i Karmsundet, slik at ikke større områder
enn nødvendig omfattes av kostholdsråd.
Levinsen (SV) foreslo: Ved utarbeidelse av en tilstandsrapport for Karmsundet bør også miljøtilstandene
på generelt grunnlag kartlegges.
Oversendelsesforslag fremsatt av Krog (MDG) på vegne oversendt formannskapet uten
realitetsbehandling. Oversendelsesforslaget fra Levinsen (SV) følger samme sak og oversendes
formannskapet uten realitetsbehandling.

Oversendelsesforslag 5:
Saknr. 153/19 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 16.12.2019
Hult (Ap) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Administrasjonen legger frem sak med fordeler og ulemper med utbyggingsavtaler for Karmøy
kommune. Organisering og finansiering skal belyses.
Oversendelsesforslaget fremsatt av Hult (Ap) oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.

Oversendelsesforslag 6:
Saknr. 153/19 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 16.12.2019
Thorheim (KL) viste til sin bekymring om det er nok kapasitet til mottak av turister for årene som
kommer og fremmet følgende oversendelsesforslag:
Jeg vil på det sterkeste anmode posisjonen/rådmannen om å sette av nok kapasitet i kommunen til å
planlegge for mottak av busser m.v. og å organisere logistikken rundt dette, slik at dette ikke faller helt og
holdent på de frivillige mannskapene som f. eks ved museet i Melandsgården.

Oversendelsesforslaget fremsatt av Thorheim (KL) oversendt formannskapet uten
realitetsbehandling.

Oversendelsesforslag 7:
Saknr. 153/19 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 16.12.2019
Thorheim (KL) fremmet følgende oversendelsesforslag:
For å sørge for kontinuitet i beredskapsstyrken samt å ivareta tilstrekkelig kompetansenivå vil jeg anmode
rådmannen snarest om å ansette en person som skal erstatte den som slutter om relativt kort tid (ved Brekke
vannbehandlingsanlegg). Budsjettmessig dekning kan hentes fra vannverksfondet. Disse stillingene
finansiers gjennom selvkostsystemet.
Oversendelsesforslaget fremsatt av Thorheim (KL) oversendt formannskapet uten
realitetsbehandling.

SAKSPROTOKOLL - OVERSENDELSESFORSLAG FRA
KOMMUNESTYRET 16.12.2019
Formannskapet behandlet saken den 27.01.2020, saksnr. 2/20
Behandling:
Oversendelsesforslag 1:
Saknr. 140/19 DISPONERING AV UTBETALING FRA HAVBRUKSFONDET 2019
Levinsen (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:
1. Rådmannen kommer tilbake med en sak om å få igangsatt et reservat for hummer. Dette er under
havbruksfond satsing.
2. Karmøy kommunestyre vedtar i forhold til sjøbasert næring å la full rensing av utslipp, nullutslipp av
lusegifter, pellets, fiskemøkk til sjø og midler til dette tas i hovedsak fra Havbruksfondet.
Oversendelsesforslaget fremsatt Levinsen ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.
Nilsen (Ap) foreslo:
Oversendelsesforslaget fremsatt av Levinsen (SV) tas til etterretning.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslag 2:
Saknr. 149/19 «REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL»
Levinsen (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Naturmangfoldsplanen må prioriteres i revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel.
Oversendelsesforslag fremsatt av Levinsen (SV) oversendt formannskapet uten
realitetsbehandling.
Nilsen (Ap) foreslo:
Oversendelsesforslaget fremsatt av Levinsen (SV) oversendes rådmann og vurderes i arbeidet med revisjon
av kommuneplanens samfunnsdel.
Forslaget fremsatt av Nilsen (AP) enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslag 3:
Saknr. 152/19 REFERATLISTEN - KOMMUNESTYRET 16.12.2019
Borg (KL) fremmet følgende oversendelsesforslag på vegne av Karmøylista:
Kommunestyret/formannskapet ber rådmannen informere om hvilke kriterier som blir lagt til grunn for
tideling av BPA i Karmøy. Det ønskes også å få opplyst om hvor mange som søker om BPA, hvor mange
timer pr. bruker og hvor mange søkere som får avslag.

Oversendelsesforslaget fremsatt av Borg (KL) på vegne av Karmøylista oversendt formannskapet
uten realitetsbehandling.
Nilsen (Ap) foreslo:
Til neste kommunestyremøte utarbeides et generelt notat i denne sammenheng og legges på referatlisten til
kommunestyret.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.

Oversendelsesforslag 4:
Saknr. 153/19 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 16.12.2019
Krog (MDG) fremmet følgende oversendelsesforslag på vegne av MDG, Karmøylista og SV:
Karmøy kommunestyre ber administrasjonen kontakte Mattilsynet med en henstilling om at miljøstatusen
til Karmsundet revideres/oppdateres med nye målinger av miljøgifter. Målet med en slik revidering må
være å gi et korrekt bilde av forurensingsnivået i fisk og skalldyr i Karmsundet, slik at ikke større områder
enn nødvendig omfattes av kostholdsråd.
Levinsen (SV) foreslo: Ved utarbeidelse av en tilstandsrapport for Karmsundet bør også miljøtilstandene
på generelt grunnlag kartlegges.
Oversendelsesforslag fremsatt av Krog (MDG) på vegne oversendt formannskapet uten
realitetsbehandling. Oversendelsesforslaget fra Levinsen (SV) følger samme sak og oversendes
formannskapet uten realitetsbehandling.
Nilsen (Ap) foreslo:
Oversendelsesforslagene fremsatt av Krog (MDG) og Levinsen (SV) oversendes rådmannen.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslag 5:
Saknr. 153/19 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 16.12.2019
Hult (Ap) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Administrasjonen legger frem sak med fordeler og ulemper med utbyggingsavtaler for Karmøy
kommune. Organisering og finansiering skal belyses.
Oversendelsesforslaget fremsatt av Hult (Ap) oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.
Nilsen (Ap) foreslo:
Oversendelsesforslaget fremsatt av Hult (Ap) tas til etterretning.
Nilsen (Ap) trakk sitt opprinnelige forslag og foreslo deretter:

Det gis en god og grundig orientering om fordeler og ulemper med utbyggingsavtaler i forkant av et
formannskapsmøte og tilsvarende orientering gis i hovedutvalg teknisk og miljø..
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslag 6:
Saknr. 153/19 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 16.12.2019
Thorheim (KL) viste til sin bekymring om det er nok kapasitet til mottak av turister for årene som
kommer og fremmet følgende oversendelsesforslag:
Jeg vil på det sterkeste anmode posisjonen/rådmannen om å sette av nok kapasitet i kommunen til å
planlegge for mottak av busser m.v. og å organisere logistikken rundt dette, slik at dette ikke faller helt og
holdent på de frivillige mannskapene som f. eks ved museet i Melandsgården.
Oversendelsesforslaget fremsatt av Thorheim (KL) oversendt formannskapet uten
realitetsbehandling.

Nilsen (Ap) foreslo:
Oversendelsesforslaget fremsatt av Thorheim (KL) oversendes rådmannen.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslag 7:
Saknr. 153/19 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 16.12.2019
Thorheim (KL) fremmet følgende oversendelsesforslag:
For å sørge for kontinuitet i beredskapsstyrken samt å ivareta tilstrekkelig kompetansenivå vil jeg anmode
rådmannen snarest om å ansette en person som skal erstatte den som slutter om relativt kort tid (ved Brekke
vannbehandlingsanlegg). Budsjettmessig dekning kan hentes fra vannverksfondet. Disse stillingene
finansiers gjennom selvkostsystemet.
Oversendelsesforslaget fremsatt av Thorheim (KL) oversendt formannskapet uten
realitetsbehandling.
Nilsen (Ap) foreslo:
Oversendelsesforslaget fremsatt av Thorheim (KL) oversendes rådmannen.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over
Vedtak:
Oversendelsesforslag 1 fremsatt av Levinsen (SV) i saknr. 140/19 «DISPONERING AV
UTBETALING FRA HAVBRUKSFONDET 2019» enstemmig tatt til etterretning.
Oversendelsesforslag 2 fremsatt av Levinsen (SV) i Saknr. 149/19 «REVISJON AV
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL» enstemmig oversendt rådmannen og vurderes i

arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel.
Oversendelsesforslag 3 fremsatt av Borg (KL) i Saknr. 152/19 REFERATLISTEN KOMMUNESTYRET 16.12.2019 fikk følgende vedtak:
Til neste kommunestyremøte utarbeides et generelt notat i denne sammenheng og legges på
referatlisten til kommunestyret.
Oversendelsesforslag 4 fremsatt av Krog (MDG) og Levinsen (SV) i Saknr. 153/19 EVENTUELT KOMMUNESTYRET 16.12.2019 enstemmig oversendt rådmannen.
Oversendelsesforslag 5 fremsatt av Hult (Ap) i Saknr. 153/19 EVENTUELT KOMMUNESTYRET 16.12.2019 fikk følgende vedtak:
Det gis en god og grundig orientering om fordeler og ulemper med utbyggingsavtaler i forkant
av et formannskapsmøte og tilsvarende orientering gis i hovedutvalg teknisk.
Oversendelsesforslag 6 fremsatt av Thorheim (KL) i Saknr. 153/19 EVENTUELT KOMMUNESTYRET 16.12.2019 enstemmig oversendt rådmannen.
Oversendelsesforslag 7 fremsatt av Thorheim (KL) i Saknr. 153/19 EVENTUELT KOMMUNESTYRET 16.12.2019 ble enstemmig oversendt rådmannen.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over

SAKSPROTOKOLL - OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FRA 2019
TIL 2020
Formannskapet behandlet saken den 09.12.2019, saksnr. 134/19
Behandling:
Gaard (H) foreslo:
Saken utsettes til formannskapsmøtet 27. januar hvor ytterligere dokumentasjon fremlegges.
Grønningen (Sp) ba om et gruppemøte. Gruppemøte innvilges fra kl. 16:40- 16:50.
Møtet ble satt igjen 16:45.
Grønningen (Sp) redegjorde for posisjonspartiene Ap, FrP,KrF, SP og V sin drøftelse og orienterte
om at utsettelsesforslaget støttes av posisjonen.
Utsettelsesforslaget fremsatt av Gaard (H) enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsatt.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Morten Sørensen
19/6712

Arkiv: 153
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Formannskapet

09.12.2019
27.01.2020

OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FRA 2019 TIL 2020

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Karmøy formannskap godkjenner rådmannens innstilling i framlagte spesifiserte søknad om
overføringer av ubrukte driftsmidler fra 2019 til 2020. Det forutsettes budsjettdekning ved
regnskapsavslutningen for 2019 og at midlene registreres som budsjettreguleringsposter i
2020.
2.

Alle øremerkede tilskudd fra stat, fylkeskommune, kommuner eller andre som ikke er
benyttet ved årets utgang overføres til 2020 – inklusive eventuell ubrukt kommunal andel.

OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FRA 2019 TIL 2020
I kommunens overordnede delegasjonsreglement har kommunestyret delegert til formannskapet
å avgjøre hvilke ubrukte budsjettmidler som kan overføres fra ett år til neste.
I formannskapsmøtet 9. desember sak 134/19 ble saken utsatt til januar 2020 for å få med tekst til
hver enkelt søknad om overføring. Det er nå tatt med i vedlagte oversikt. Enkelte av postene har
fått justerte beløp da en nå er bedre kjent med resterende ubrukte midler innen disse områdene.
Søknader om overføringer er gjennomgått på nytt og rådmannens innstilling fremgår av
vedlegget til denne saken. I vedlegget er det som sist også tatt med søknader om overføring der
beløpet ennå ikke er avklart. Dette gjelder i all hovedsak beløp som består av øremerkede
tilskudd i kombinasjon med kommunale bevilgninger, og der beløp ikke vil være klart før
årsavslutningspostene er på plass. Søknadene er delt i grupper:
Gruppe 1: Statstilskudd og andre tilskudd
Gruppe 2: Driftsposter og pågående driftsprosjekter
For å lette kontrollen med bruken av de overførte midlene bør det vedtas at slike midler skal
budsjettreguleres i 2020. Dette vil også være til hjelp i den økonomiske oppfølgingen i løpet av
året, med tilhørende rapportering til folkevalgte.
I henhold til retningslinjer for beregning av selvkost, vil eventuelle regnskapsoverskudd/underskudd innen VAR-sektoren avsettes til/tas fra selvkostfond som er øremerket til regulering
av avgifter.

Rådmannen i Karmøy, 16.01.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg: Tabell over prosjekter med kommentarer

Søknad om å overføre ubrukte midler fra 2019 til 2020
Gruppe 1 - Øremerket tilskudd
Gruppe 2 - Ordinære driftsposter
Sum søkes overført:

18 348 873
9 205 410
26 737 481

Sum overføres:

27 554 283

Opprinnelig
Kommentar
søknad
- Øremerket tilskuddsmidler mottatt i desember og
derfor ikke brukt.
- Øremerkede tilskuddsmidler. Restmidler overføres til
2020. Alternativet er tilbakebetaling.

Overføres til
neste år

Gruppe 1

197 000 Øremerkede tilskuddsmidler. Restmidler overføres til

197 000
159 000

Mottatt tilskudd i år

Etat

Gruppe

Leve hele livet

H&O

Gruppe 1

Kommunalt rusarbeid

H&O

Gruppe 1

Akuttmedisinforskriften

H&O

150 000
198 000

Ekstratilskudd ved bosetting

H&O

Gruppe 1

2020. Alternativet er tilbakebetaling.
217 000 Øremerkede tilskuddsmidler. Restmidler overføres til
2020. Alternativet er tilbakebetaling.

Fin tilskudd NAV Bokn

H&O

Gruppe 1

423 000 Øremerket tilskuddsmidler. Ubrukte midler for 2019

377 000
40 000

72 000

Fram - et veikart

H&O

Gruppe 1

må overføres for å tilbakebetale i 2020.
41 000 Øremerkede tilskuddsmidler. Restmidler overføres til
2020. Alternativet er tilbakebetaling.

Friskliv (Læring og mestring)

H&O

Gruppe 1

65 181 Øremerkede tilskuddsmidler. Restmidler overføres til

2020. Alternativet er tilbakebetaling.
Funk. 14042014 - Ekstratilskudd 2

H&O

Gruppe 1

400 000 Øremerket tilskudd. Skal tilbakebetales

400 000

Kompetansemidler

H&O

Gruppe 1

500 000 Øremerkede tilskuddsmidler. Restmidler overføres til

500 000

2020. Alternativet er tilbakebetaling.
Oppfølging -og losfunksjoner

H&O

Gruppe 1

350 000 Øremerkede tilskuddsmidler. Restmidler overføres til

350 000

2020. Alternativet er tilbakebetaling.
Rehab opptrapping

H&O

Gruppe 1

322 000 Øremerkede tilskuddsmidler. Restmidler overføres til

329 000

2020. Alternativet er tilbakebetaling.
Styrking av kreftomsorg og
lindrende behandling

H&O

Styrking helsestasjonsstjenesten

H&O

Gruppe 1

480 000 Øremerkede tilskuddsmidler. Restmidler overføres til

416 000

2020. Alternativet er tilbakebetaling.
Gruppe 1

237 000 Øremerket tilskuddsmidler. Ubrukte midler for 2019

Tilskudd 2 øremerket

H&O

Gruppe 1

53 000

Tilskudd barnevern

H&O

Gruppe 1

111 000

Tilskudd barnevern

H&O

Gruppe 1

100 000

Vi vil videregående

H&O

Gruppe 1

217 000

Gave fra Gasco
Avaldsnesprosjektet

H&O
O&K

Gruppe 1
Gruppe 1

30 000
8 250 000

må overføres for å tilbakebetale i 2020.
Øremerket tilskuddsmidler. Ubrukte midler for 2019
må overføres for å tilbakebetale i 2020.
Øremerkede tilskuddsmidler. Restmidler overføres til
2020. Alternativet er tilbakebetaling.
Øremerket tilskudd er ikke brukt opp til formålet. Må
overføres for at det skal tilbakebetales i 2020.
Øremerkede tilskuddsmidler. Restmidler overføres til
2020. Alternativet er tilbakebetaling.
Gave fra Gassco
Stort statlig prosjekt hvor Karmøy er inne på
koordinerings- og forvaltningssiden. Midlene er knyttet
til konservering av middelalderruinen. Statlige midler
bevilget direkte over statsbudsjettet (i flere omganger).
Midlenes bruk følger prosjektet og dets forløp. Statlige
midler som må overføres.

Søknad om å overføre ubrukte midler fra 2019 til 2020

137 000
26 000
111 000
100 000
217 000
8 500 000

IMDI

O&K

Gruppe 1

1 149 000 Dette er midler bevilget fra sentrale myndigheter til

1 596 000

bruk innen voksenopplæringen. Tildeles og utbetales i
forhold til prosjekter og løpende rapportering, og
brukes på tvers av regnskapsår. Må brukes til formålet.

Inkluderende barnehage og
skolemiljø

O&K

KLP - Prosjekt

O&K

Gruppe 1

247 000 Tilbudet er for barnehager og skoler som ønsker å

247 000

jobbe med trygge og gode barnehage- og skolemiljø. De
som deltar er med på felles nasjonale og fylkesvise
samlinger, utviklingsarbeid på egen arbeidsplass,
lærende nettverk og får støtte til en lokal
ressursperson. Prosjekt i regi av
Utdanningsdirektoratet/ sentrale myndigheter.
Øremerkede midler. Brukes i tilknytning til prosjektet
uavhengig av kommunens regnskapsår. Rest fra 2019
må overføres til 2020.
Gruppe 1

123 000 Kommunen v/ sektor skole har mottatt særskilte

101 000

prosjektmidler til bruk i prosjekt som omhandler
arbeidsmiljø/ vold etc. i arbeidsforhold. Prosjektet
berører flere enheter innad i kommunen, og midlene
nyttes i tråd med prosjektets fremdrift, uavhengig av
regnskapsår. Øremerkede prosjektmidler hvor
resterende må overføres fra 2019 til 2020
Kulturmiljøfredning

O&K

Gruppe 1

131 000 Karmøy kommune har mottatt prosjektmidler til bruk

Kystpilgrimsenter

O&K

Gruppe 1

innen området kulturmiljøfredning, fra Stat/ Fylke.
Midler som ikke kan nyttes til annet formål.
Prosjektmidler som må overføres og forbrukes løpende
i tråd med prosjektet.
200 000 Karmøy kommune er del av et prosjekt i tilknytning til
etablering av «Kystpilgrimsenter». Blant annet har vi i
øyeblikket arbeidsgiveransvar for prosjektansatt.
Fylkeskommunale midler øremerket prosjektet som
ikke er nyttet i 2019 må overføres til 2020.

First LEGO- league

O&K

Gruppe 1

110 000 Eget interkommunalt prosjekt hvor Karmøy i øyeblikket

131 000

-

100 900

sitter med den daglige driftskoordineringen, herunder
sitter med prosjektets midler på regnskapsførte konti.
Et ikke ubetydelig akkumulert beløp ble blant annet
flyttet fra Haugesund kommune til Karmøy, da det nå er
Karmøy som sitter som koordinator for prosjektet.
Dette er midler, herunder sponsormidler, som følger
prosjektet og konseptet. Resterende må overføres fra
2019 til 2020.

PPT-prosjekt (kompetansemidler)

O&K

Gruppe 1

173 000 Kompetansemidler fra Fylkesmannen hvor disse

173 000

utbetales Karmøy kommune, hvorpå kommunens PPTtjeneste er koordinator på kompetanseprosjekt
gjeldende alle kommuner i fylket. Kommunen
disponerer midlene, herunder forvaltning og utbetaling
til de andre kommunene, prosjektkoordinering. Dette
er øremerkede tilskuddsmidler som forvaltes og
disponeres på tvers av kommunen og regnskapsår, i
tråd med prosjekt. Resterende midler fra 2019
overføres til 2020.
SEFRAK registrering

O&K

Gruppe 1

100 000 Karmøy kommune har mottatt prosjektmidler for

kartlegging av eldre bygg/ SEFRAK-registrering fra Stat/
Fylke. Midler som ikke kan nyttes til annet formål.
Prosjektmidler som må overføres og forbrukes løpende
i tråd med prosjektet
Søknad om å overføre ubrukte midler fra 2019 til 2020

100 000

Svømmeopplærig for
minoritetsspråklige

O&K

Trygge barn på skolevei

O&K

Gruppe 1

145 000 Kunnskapsdepartementet har tildelt midler for å

112 800

stimulere bydeler og kommuner til å gjøre en ekstra
innsats for å øke svømmeferdighetene til nyankomne
minoritetsspråklige elever. Mange nyankomne
minoritetsspråklige elever har ikke gjennomført
svømmeopplæring. På grunn av manglende
svømmeferdigheter er denne gruppen barn og unge
overrepresentert i ulykker knyttet til aktiviteter i og ved
vann. I skolens læreplaner er det et mål at elevene skal
være svømmedyktige etter 4. årstrinn. Målet med
tilskuddet er å redusere risikoen for ulykker ved bading,
og å sette elevene bedre i stand til å nå
kompetansemålene i læreplanen.
Hovedmålgruppen er nyankommet minoritetsspråklige
barn, unge og voksne som omfattes av
grunnskoleopplæringen. Dersom bydeler/kommuner
har andre elever som ikke kan svømme eller har hatt
mulighet til å delta i svømmeundervisning, kan også
disse få ta del i svømmeopplæringen.

Gruppe 1

1 219 300 Dette er et 4- årig fylkeskommunalt prosjekt som ligger

1 201 000

innunder en fylkeskommunalt oppnevnt styringsgruppe,
og hvor Karmøy kommune er koordinator og
vertskapskommune. Det bevilges 1 million kroner over
fylkeskommunalt budsjett årlig i perioden til formålet,
og Karmøy kommune har arbeidsgiveransatt for 1
ansatt prosjektleder og forvalter prosjektmidlene.
Akkumulert restbeløp fra 2019 må overføres fra 2019 til
2020
Kulturskrinet

O&K

Gruppe 1

580 000 Prosjekt over flere år, løpende med statlig finansiering.

Fylkesmann - tiltak i verneområder

Teknisk

Gruppe 1

Fylkesmann - tiltak viltkartlegging

Teknisk

Gruppe 1

Det som står igjen overføres.
160 000 Tilskudd fra Miljødir. til tiltak i verneområder i Karmøy
kommune.
109 000 Tilskudd til Viltkartlegging

Restmidler Husbanken

Teknisk

Gruppe 1

985 000 Tilskudd til andre. Det mottas årlig beløp fra Husbanken

160 000
109 000
2 038 173

som kommunen videreformidler til innbyggerei
kommunen som boligtilskudd
(tilpassing/utbedringstilskudd og etablering)
FN prosjekt

O&K

Gruppe 2

Arbeidsguppe for kulturhus

O&K

Gruppe 2

KST 146/19. Bruk av disposisjonsfond til å dekke
kostnader for evaluering og utarbeidelse av en digital
tvilling. Karmøy kommune er en av fem pilotbyene i
Norge som deltar i utviklingen
150 000 Administrasjonen utarbeider i løpet av første halvdel
2020 et forslag til prinsippvedtak om etablering av
kulturhus. I 2019 ble det satt av kr. 150.000,- til
arbeidsgruppen som jobber med kulturhus. Ubrukte
midler fra 2019 søkes overført til 2020.
-

Søknad om å overføre ubrukte midler fra 2019 til 2020

441 000

44 410

Ungdomsrådet

O&K

Gruppe 2

145 000 Ungdomsrådet ønsker å få overført midler fra 2019 til

120 000

2020. Grunnen til at midlene ikke ble brukt opp er at
Ungdomsrådet har vært i en startfase og har brukt tid
på å finne sin form. Inneværende år har det vært
mindre forbruk enn forventet, blant annet fordi
ungdomskonferansen ble gjennomført i mindre skala
enn tiltenkt, og i samarbeid med Vormedal
ungdomsskole. Neste år ønsker ungdomsrådet å gjøre
mer ut av ungdomskonferansen. For å treffe
målgruppa, og øke interessen for ungdomsrådets
arbeid, planlegger rådet å et tilsvarende større prosjekt.
.
Biblioteket

O&K

Gruppe 2

200 000 Karmøy folkebibliotek fikk midler på

-

investeringsbudsjettet til prosjektet "Meråpent
bibliotek". I den forbindelse ble det en del uforutsette
utgifter i forbindelse med tilpasning til eldre bygg, blant
annet på dører og elektrisk opplegg. Vi er ikke sikre på
om fakturaen kommer før jul, og vil derfor søke om å få
overført 200 000 kr fra nåværende driftsbudsjett over
til 2020-budsjettet."
Heltidskultur prosjektmidler

Sentr.Adm

Gruppe 2

195 000 Et av hovedmålene i 2020 er arbeidet med å øke antall

195 000

heltidsstillinger og økte stillingsbrøker; særlig innen
helse- og omsorgsetaten. Samtidig må dette ikke bli
kostnadsdrivende, og må avveies mot vedtatte
budsjettrammer. Det ble avsatt midler til arbeidet med
å utvikle heltidskultur ved årets slutt står det 195.000
som ikke er benyttet. Vi går nå inn i en
implementeringfase og det vil være økt
opplæringsbehov og et fokus på kontinuerlig
kommunikasjonsarbeid. Ber om at midlene som er satt
av til heltid overføres til 2020 for å sikre det videre
arbeidet.
Avgifter gebyrer lisenser m.v

Sentr.Adm

Gruppe 2

Jubileumsgaver

Sentr.Adm

Gruppe 2

Konsulenttj./Serviceavtaler med
avtale

Sentr.Adm

Gruppe 2

Konsulenttj./Serviceavtaler uten
avtale

Sentr.Adm

Gruppe 2

Digitaliseringsprosjekt

Sentr.Adm

Gruppe 2

2 952 000 Mindre forbruk hittil i år på art 1195 skyldes gradvis

oppstart av Microsoft Office 365 i organisasjonen.
Lisenser reserveres og tas i bruk i 2019, men betales
ved hovedforfall i 2020.
324 000 Dette er gavekort til ansatte som har 25 og 35 års
tjeneste. Gavekortene har en gyldighet på et år og ved
årets slutt er det en del som ikke er innløst. Ber om at
ubrukte midler ved års slutt overføres til 2020 da det
gjenstår endel gavekort som ikke er innløst.
506 000 Konsulentbehov nye løsninger digitalisering, IT-

samarbeid, datarom, lagring, sikkerhet m.m.
745 000 Konsulentbehov nye løsninger digitalisering, ITsamarbeid, datarom, lagring, sikkerhet m.m.
Dette gjelder implementering av følgende systemer
hvor prosessen er igangsatt i 2019 men realiseres i
2020:
- Digital løsning for booking av kommunale lokaler og
ressurser
- Digital læringsportal for ansatte i kommunen som
inkluderer nettkurs, kursadministrasjon og
kunnskapsdeling
- Prosjektportal, en digital løsning for prosjekt og
porteføljestyring

Søknad om å overføre ubrukte midler fra 2019 til 2020

2 952 000

300 000

506 000
760 000
575 000

Lederutviklingsprogram

Sentr.Adm

Gruppe 2

2 196 000 Karmøy kommune har over flere år vært i en

1 512 000

utviklingsprosess for å styrke organisasjonens evne til å
takle den økte endringstakten gjennom nytenkning og
bedre utnyttelse av ressursene. To større prosjekter var
planlagt for 2019 er blitt utsatt til 2020. Organisasjonen
har bevist holdt igjen bruk av midler i 2019 i påvente av
disse to prosjektene som nå vil bli igangsatt i 2020.
Lederutviklingsprogram. Rådmannen ønsker å styrke
lederkompetansen på alle nivå i organisasjonen. Det ble
satt i gang arbeidet med å utvikle et
lederutviklingsprogram som var planlagt å ha sin
oppstart høsten 2019. Lederutviklingsprogrammet vil
omfatte alle ledere på alle nivåer i organisasjonen,
totalt 220 personer. En vesentlig grunn for utsettelse
var arbeidet med omstillingsprosessene innen helse og
omsorgsetaten og at det dermed ikke var organisatorisk
kapasitet høsten 2019 til igangsetting.

Reguleringsplan Kolnes og
byutvikling

Sentr.Adm

Spider

Sentr.Adm

Gruppe 2

1 100 000 Karmøy kommunestyre har tidligere bevilget

1 000 000

driftsmidler spesifikt til Byutviklingsprosjektene.
Midlene gårtil planleggingsoppgaver i tilknytning til
ulike areal- og utbyggingsplaner for Kopervik,
Åkrehamn og Skudeneshavn. Fokus på byutvikling er et
prioritert satsingsområde for Karmøy kommune de
kommende årene. Utvikling med tilhørende planlegging
er en kontinuerlig prosess som ikke følger samme
planmessige tidsintervall som periodevise årlige
budsjetter legger opp til. Det er derfor behov for å se
bevilgningene over et noe større tidsperspektiv enn fra
år til år. Noe av midlene er også forutsatt brukt til
konsulentbistand for utarbeiding av reguleringsplan for
1. utbyggings-etappe på Kolnes. Ut fra dette søkes det
om overføring av ubrukte midler fra 2019 til 2020.

Gruppe 2

800 000 System for dataoptimaliserte kjøreruter i omsorg

800 000

(hjemmetjenester).
Sum overføres fra 2019 til 2020:

26 737 481

Søknad om å overføre ubrukte midler fra 2019 til 2020

27 554 283

SAKSPROTOKOLL - OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FRA 2019
TIL 2020
Formannskapet behandlet saken den 27.01.2020, saksnr. 3/20
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Karmøy formannskap godkjenner rådmannens innstilling i framlagte spesifiserte søknad om
overføringer av ubrukte driftsmidler fra 2019 til 2020. Det forutsettes budsjettdekning ved
regnskapsavslutningen for 2019 og at midlene registreres som budsjettreguleringsposter i
2020.
2.

Alle øremerkede tilskudd fra stat, fylkeskommune, kommuner eller andre som ikke er
benyttet ved årets utgang overføres til 2020 – inklusive eventuell ubrukt kommunal andel.
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Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Øystein Hagerup
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Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet

BUDSJETT 2020 - RÅDMANN/STAB

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar budsjett 2020 for rådmann/stab

27.01.2020

SAKSFRAMSTILLING
I henhold til vedtatt budsjettprosedyre skal formannskapet vedta et driftsbudsjett for
rådmannens stab. I vedlagte oversikter er det gitt en oversikt over budsjett 2020 for staben, samt
tiltak og vedtakspunkter som organisatorisk hører til og skal følges opp av staben.
Budsjettoversikten er basert på vedtatt budsjettskjema 1B, som er kommunestyrets vedtaksnivå.
Dette er fordelt mellom hovedutvalgene i samsvar med budsjettvedtakets punkt 12: «Fordelt
budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative etatsstruktur».
Denne saken vil redegjøre for den videre behandlingen av de vedtak som er gjort i
kommunestyrets behandling av budsjettet. For øvrig vises det til rådmannens budsjettforslag,
med de endringer som er gjort av kommunestyret, hvor tiltak, mål og aktiviteter knyttet til
målkartet er omtalt. Disse vil være førende for administrasjonen i 2020.
Budsjettskjema 1B – fordelt til rådmann/stab.
Oversikten viser den delen av kommunestyrets vedtatte rammer på de ulike tjenesteområder som
gjelder staben. Reelle endringer i rammene vil fremkomme av tiltakslisten, mens andre føringer
for bruken av ressursene følger av vedtatte tiltak, mål og aktiviteter. Det vil rapporteres på
økonomi hver 2. måned til formannskapet, og hver 4. måned til kommunestyret. Det rapporteres
per tjenesteområde totalt, og for rådmannens stab og de ulike etatene.
Tjenesteområde
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Administrasjon
Barnehage
Skole
Kultur
Idrett
Livssyn
Helse
Omsorg
Sosial
Barnevern
Forvaltning
Nærmiljø
Bolig
Næring
Samferdsel
Brann og ulykkesvern
VAR
Økonomi
SUM rådmann/stab

Budsjettramme 2020
92 425 000
1 981 000
4 419 000
958 000
151 000
25 884 000
5 182 000
9 754 000
115 000
2 644 000
6 369 000
25 000
17 000
2 151 000
29 000
434 000
291 000
732 000
153 561 000

Tiltaksoversikt 2020 – rådmann/stab
Oversikten under viser nye budsjettiltak som gjelder staben, fordelt per tjenesteområde slik det
følger av kommunestyrets budsjettvedtak. Beløpene vil i noen tilfelle være ulik beløpene i

budsjettet, fordi pensjonskostnadene føres på sentralt ansvar og derfor ikke er med i beløpene
som nevnes her.
Tjenesteområde

Tiltak

01
01
01
01
01
01
01
09
11
18

Digitalisering / lisenser
Kompetanseoverføring
KS-Kontingenter mv
Ny kommunikasjonssjef
Ny rådgiver stab
Reduksjon bedriftshelsetjenesten
Utvidelse juridisk avdeling
Tobakk- og skjenkekontroll
Kompetanseoverføring
Rådmannens prosjektpott

Administrasjon
Administrasjon
Administrasjon
Administrasjon
Administrasjon
Administrasjon
Administrasjon
Sosial
Forvaltning
Økonomi
SUM TILTAK

Beløp
2 000 000
990 000
255 000
875 000
465 000
-160 000
-456 000
-80 000
69 000
-2 283 000
1 675 000

Det viser til omtale av disse tiltakene i rådmannens budsjettforslag.
I kommunestyrets behandling av budsjettet ble det gjort tre endringer på foreslåtte tiltak som lå
på stabens områder. Dette gjaldt reversering av foreslåtte reduksjoner i tilskudd til Møteplassen
og lokalmiljøgrupper. Disse er derfor ikke med i tiltakslisten over. I tillegg ble mesteparten av
tiltaket «Kompetanseoverføring» på tjenesteområde 11 forvaltning tatt bort. Det vil bli rapportert
på status for budsjettiltakene i tertialrapportene til formannskapet og kommunestyret.
Relevante budsjettfullmakter
Endringer på tvers av tjenesteområder kan ikke gjøres uten behandling i kommunestyret, med
noen særlige unntak hvor kommunestyret har gitt fullmakter til dette.
Formannskapets disposisjonspost
I kommunestyrets vedtak er formannskapet gitt fullmakt til å disponere midler innenfor det som
er avsatt til formannskapets disposisjonspost, og budsjettregulere dette til tjenestefunksjonene
etter behov. Potten er på kr 900 000.
Rådmannens prosjektpott
Rådmannen er i budsjettet gitt fullmakt til å disponere en prosjektpott på 2,5 mill. kroner.
Budsjetteknisk ligger potten på et fellesområde under tjenesteområde 18 Økonomi, men
budsjettreguleres når det brukes midler fra potten. I 2020 er det satt midler til prosjekter for
implementering av velferdsteknologi, utvikling av ekspertkompetanse for å kunne ta ut
potensialet som ligger i analyse- og styringsverktøyet GAT til bruk i omsorgssektoren – samt
digitalisering innen oppvekst og kultur. Dette er grunn til at det meste av midlene i budsjettet er
fordelt ut i 2020-budsjettet.
Verbalvedtak
I budsjettet har kommunestyret også vedtatt en del verbalpunkter. Det vil bli rapportert på disse
verbalpunktene i forbindelse med tertialrapporteringene til formannskap og kommunestyre.

Rådmannen har gjort en vurdering av hvilke etat som vil følge opp de ulike punktene, og disse
er omtalt i de respektive budsjettsakene i hovedutvalgene og i denne saken for de som vil bli
fulgt opp av rådmann/stab.
26 – Arbeidsnærvær
Kommunestyret ønsker et sterkt fokus på sykefravær, og forventer at arbeidsgiversiden og
arbeidstakersiden samarbeider om dette. Det bes om en kvartalsvis oversikt over arbeidsnærvær,
fordelt på sektornivå. Sammenligningsgrunnlaget er tallene for 2019, og målet er en reduksjon i
sykefraværet på 10%. Kommunestyret ber videre om at det vurderes opprettelse av en kommunal
vikarpool som virkemiddel for å nå målet.
27 - Heltidskultur
Et av hovedmålene i 2020 er arbeidet med å øke antall heltidsstillinger og økte stillingsbrøker;
særlig innen helse- og omsorgsetaten. Samtidig må dette ikke bli kostnadsdrivende, og må
avveies mot vedtatte budsjettrammer. Nye stillinger lyses primært ut som hele stillinger.
28 – Bildeling
Arbeidet med å oppnå FNs bærekraftmål intensiveres. Rådmannen får i oppdrag å se på
muligheter for å optimalisere bruken av den kommunale bilparken, gjerne på tvers av sektorene
der det er mulig.
29 - FNs bærekraftmål
FNs bærekraftmål vil fremover måtte få en stadig mer sentral rolle, også innen kommunal
virksomhet. Kommunestyret ønsker at administrasjonen i sterkere grad legger bærekraftmålene
til grunn for sine vurderinger når problemstillinger vurderes.
31 – Digitalisering
Digitale løsninger skal tas i bruk med utgangspunkt i brukerens behov. Innbyggere, næringsliv
og frivillighet skal i større grad kunne betjene seg selv, involvere seg og ha enkel, men sikker
tilgang til sitt anliggende med kommunen.
Vi skal benytte oss av fordelene vi får med vårt medlemskap i det regionale og nasjonale
digitaliseringssamarbeidet, og dermed bidra til gode, effektive og sammenhengende digitale
tjenester på tvers av kommunegrenser.
Det forutsettes stor fokus på digitalisering. Alle digitaliseringsprosjekter som krever økonomisk
tilskudd skal ha med et eget punkt om gevinstrealisering.
37 – Utsira
Utsira kommune og Rogaland Fylkeskommune har startet en prosess med tanke på ny rutebåt
eller elektrifisering av den nåværende båten til Utsira. Karmøy Kommune skal spille en aktiv og
positiv rolle med tanke på å legge til rette for kortere seilingstid og havneanløp på Vest-Karmøy.
38 – Jordvernplan
Karmøy kommune skal gjennom sin arealplanlegging og forvaltning begrense nedbygging av
jordbruksarealer. Karmøy Kommune har nylig vedtatt ny jordvernstrategi og årlig

omdisponering av jordbruksareal i Karmøy skal ses opp mot denne. Intensjonene er at Karmøy
skal bli en foregangskommune for vern av matjord.
41 – Lærlinger
Karmøy kommune ønsker å utvide antall lærlinger i privat og offentlig virksomhet. Kommunens
næringsavdeling skal være behjelpelig overfor bedrifter som ønsker veiledning eller bistand.
Rådmannens konklusjon
Som beskrevet i denne saken er vil kommunestyrets tall- og verbalvedtak følges opp av
administrasjonen, og det vil bli rapportert på status og fremdrift på disse punktene som en del av
kommunens budsjettrapportering. I tillegg legger rådmannen generelt til grunn kommunens
vedtatte målkart, og de indikatorer og aktiviteter som er vedtatt i budsjettet.

Rådmannen i Karmøy, 15.01.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2020 - RÅDMANN/STAB
Formannskapet behandlet saken den 27.01.2020, saksnr. 4/20
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet vedtar budsjett 2020 for rådmann/stab.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Einar Solheim
20/593

Arkiv: 223 A10
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

27.01.2020
10.02.2020

ØKNING I TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Oppvekst- og kulturetaten beregner og vedtar ny tilskuddssats for finansiering av private
barnehager der kostnadsgrunnlaget oppjusters som om de kommunale barnehagene
hadde fulgt norm om pedagogtetthet hele året 2018 og bemanningsnorm fra august 2018.
2. I budsjettskjema 1A (Bevilgningsoversikt drift) gjøres følgende endringer:
Netto bruk av disposisjonsfond økes med 5,0 mill. kroner.
Korrigert sum bevilgninger drift økes med 5,0 mill. kroner.
I budsjettskjema 1B gjøres følgende endringer:
Rammen for tjenesteområde 2 barnehage økes med 5,0 mill. kroner.

Sammendrag av saken:
Tilskudd til private barnehager forvaltes av oppvekst- og kulturetaten. Størrelsen på tilskuddet
styres av to parametre: Kommunens eget kostnadsnivå ved drift av kommunale barnehager to år
før tilskuddsåret (tilskuddssats) og antall barn på private barnehager i tilskuddsåret (aktivitet).
De fleste år har etaten estimert tilskuddssatsen med god nøyaktighet, mens aktiviteten har vært
noe mer uforutsigbar.
31. mai 2018 vedtok Stortinget et minimumskrav til grunnbemanning (en bemanningsnorm) for
barnehager. Normen innebærer at det stilles krav om at barnehagene har en bemanning som
tilsvarer minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år.
Normen ble innført 1. august 2018, med en presisering at barnehagene hadde ett år på seg til å
innfri kravet. I tillegg til bemanningsnormen er det vedtatt en skjerpet pedagognorm. Den
innebærer at det skal være minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og minst én
pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Det er en skjerping fra tidligere da kravet var 9 og 18
barn per pedagogisk leder. Ny bemannings- og pedagognorm har ført til en økt usikkerhet rundt
kommunenes tilskuddssatser og kostnadsutviklingen i sektoren.
En grundig intern gjennomgang av bemanningen i de kommunale barnehagene for 2018, viser at
noen av barnehagene har hatt kortere perioder der barnehagen ikke oppfyller de nye normene for
bemanning og pedagogtetthet. Dette er stort sett tilfeller der en i påvente av løsning skulle søkt
dispensasjon fra kravene, uten at det har blitt gjort. I tillegg har gjennomgangen vist at det er
behov for bedre rutiner når det kommer til å sikre grunnbemanning ved endringer av ansattes
oppgaver som følge av vedtak om spesialpedagogisk hjelp.
Selv om det ikke var et lovkrav å innfri pedagognormen før 1. august 2018 og
bemanningsnormen før 1. august 2019, signaliseres det sterkt fra de private aktørene at det
oppleves urettferdig at de private barnehagene må bemanne i tråd med normene i 2020, mens
finansieringen er basert på kommunal drift i 2018, hvor normene ikke følges fullt ut.
Økonomi
Hvis samtlige kommunale barnehager hadde fulgt pedagognormen hele året 2018 og
bemanningsnormen fra og med august 2018, så hadde kommunens lønnskostnader økt med ca.
1,4 millioner kroner (inkl. arbeidsgiveravgift og beregnet pensjon). Her av er ca. 0,8 mill. kr
knyttet til ansatte som har vært lønnet fra funksjon 211 (seps.ped), men burde vært hatt lønn som
en del av barnehagens grunnbemanning på funksjon 201. Dette er en feilføring som må rettes
opp. Kommunens lønnskostnader hadde vært 0,6 mill. kr høyere hvis bemanning i 2018 hadde
fulgt bemannings- og pedagognorm.
Når det gjelder kostnadsposten tilskudd til private barnehager i 2020, vil konsekvensen av
økning i kostnadsgrunnlaget føre til at tilskuddene øker med 5,0 millioner kroner. Av disse går
ca. 2,9 millioner til å rette opp feilføring på funksjon 211. Konsekvensen av å kompensere de
private barnehagene som om kommunen hadde fulgt bemannings- og pedagognorm fullt ut i
2018 er beregnet til 2,1 mill. kr.
Rådmannens kommentarer:
Oppdages det feil eller mangler i kommunens beregninger, er det viktig at slik rettes opp så snart
som mulig. Det er også viktig at oppvekst- og kulturetaten har en kontinuerlig internkontroll
knyttet til bemanningen i de kommunale barnehagene for å redusere sannsynligheten av

feilføringer som krever etterjustering av tilskudssats. Angående kommunens oppfølging av
bemannings- og pedagognorm i 2018, er det utfra tidligere klagesaker og vedtak fra
fylkesmannen, ikke grunn til å tro at kommunens praksis bryter med forskrift om tilskudd til
private barnehager. Rådmannen ser likevel at det finnes et etisk argument for å oppjustere
kostnadsgrunnlaget for de kommunale barnehagene som om de hadde oppfylt pedagognormen
hele året og bemanningsnormen fra og med 1. august 2018. Det etiske argumentet forsterkes av
at Karmøy kommunes tilskuddssatser er lave og det gir de private aktørene lite handlingsrom til
omorganisering av sin drift. En slik løsning oppleves også å være i tråd med intensjonene i
regelverket likeverdig behandling.
Rådmannens konklusjon:
Ny tilskuddssats beregnes basert på foreliggende analyser fra oppvekst- og kulturetaten, der
kostnadsgrunnlaget i de kommunale barnehagene for 2018 økes med ca. 1,4 mill. kr.
Rådmannen i Karmøy, 16.01.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign

SAKSPROTOKOLL - ØKNING I TILSKUDD TIL PRIVATE
BARNEHAGER
Formannskapet behandlet saken den 27.01.2020, saksnr. 5/20
Behandling:
Medhaug (H) redegjorde og ba om å få vurdert sin habilitet.
Medhaug (H) fratrådte.
10 representanter til stede.
Nilsen (Ap) erklærte Medhaug (H) for direkte inhabil jf. fvl. § 6 (1).
Skorpe (H) tiltrådte.
11 representanter til stede.
Innstilling enstemmig vedtatt.
Skorpe (H) fratrådte.
Medhaug (H) gjeninntrådte.
11 representanter til stede.
Vedtak:
1. Oppvekst- og kulturetaten beregner og vedtar ny tilskuddssats for finansiering av private
barnehager der kostnadsgrunnlaget oppjusters som om de kommunale barnehagene
hadde fulgt norm om pedagogtetthet hele året 2018 og bemanningsnorm fra august 2018.
2. I budsjettskjema 1A (Bevilgningsoversikt drift) gjøres følgende endringer:
Netto bruk av disposisjonsfond økes med 5,0 mill. kroner.
Korrigert sum bevilgninger drift økes med 5,0 mill. kroner.
I budsjettskjema 1B gjøres følgende endringer:
Rammen for tjenesteområde 2 barnehage økes med 5,0 mill. kroner.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Sigurd Gjerdevik
20/176

Arkiv: 202 F09 &83
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

27.01.2020
10.02.2020

FORSØKSORDNING MED STATLIG FINANSIERING AV OMSORGSTJENESTER

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar at det ikke søkes om å delta i forsøksordning for statlig finansiering av
omsorgstjenester.

SAKSFRAMSTILLING
Sammendrag av saken:
Prøveordningen med statlig finansiering av omsorgstjenester (SIO) er en kompleks ordning. Det
å få oversikt over konsekvensene av en deltakelse i ordningen har derfor vært utfordrende. I og
med at en ikke med sikkerhet kan si noe om konsekvensene av en deltakelse i prosjektet er det
forbundet usikkehet og risiko for Karmøy kommune å bli en del av ordningen.
De seks kommunene som har deltatt i ordningen til nå er i hovedsak positive til ordningen og
evalueringen viser at de har fått mer ressurser til omsorgstjenesten og kommunen er blitt mer lik
i behovsdekning til brukere.
Kommunenes sentral sentralforbund (KS) skeptiske til ordningen.
Utifra en tortal vurdering fraråder rådmannen å søke om å bli med i forsøksordningen på
nåværende tidspunkt.
Fakta/saksopplysninger:
Bakgrunn for saken
Regjeringen bevilget i statsbudsjettet for 2016, 150 millioner kroner til det treårige forsøket med
statlig finansiering av omsorgstjenester. Helsedirektoratet gikk, på vegne av regjeringen ut med
en invitasjon til norske kommuner om å delta i et tre-årig forsøksprosjekt med statlig
finansiering. Den overordnede målsettingen med forsøksordningen var å teste ut om statlig
finansiering og statlige kriterier for tildeling av omsorgstjenester ville gi økt likebehandling på
tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning for innbyggerne. Kommunen som ble tatt
opp i forsøksprosjektet ble delt inn i to grupper. Gruppe A består av kommuner (4 ) som følger
statlige kriterier for tildeling av omsorgstjenester. I disse kommunene finaniseres
omsorgstjenestene gjennom et øremerked rundsumtilskudd, med et årlig inntekstpåslag og en
statlig prismodell med enhetspriser. Gruppe B består av kommuner (2 ) som bruker sine egne
tildelingskriterier for omsorgstjenester. Kommunene i denne gruppen har tilskudd fra staten
som utgjør budsjettrammen for disse tjenestene og i likhet med kommunene i gruppe A får de et
årlig inntekspåslag.
Kommunestyret i Karmøy kommune vedtok i kst sak 95/15 å ikke søke om delta i
forsøksordningen.
Helse- og omsorgsdepartementet har i Prop. 1 S for 2020 foreslått å forlenge og utvide forsøket
med statlig finansiering av omsorgstjenesten. Forsøket skal utvides med seks nye kommuner fra
2020. I tillegg kan Indre Østfold kommune søke om deltagelse. Foreløpig legges det opp til at
ordningen videreføres ut 2022. Det tas forbehold om Stortingets behandling. Det vises forøvrig til
vedlagte brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 12.11.2019.

Formannskapet vedtok i fsk møte 02.12.19:

Vedtak: Saken oversendes administrasjonen som utarbeider sak til politisk behandling. Saken
sendes direkte til formannskapet.

Problemanalyse
Mål for ordningen
Formålet med forsøksordningen er å se om statlig finansiering av omsorgstjenestene gir økt
likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning.
Forsøksordningens to fokusområder:
1. Brukerens behov i sentrum ved at det:


Det tilbys individuelt tilpasset tjenester ut i fra den enkeltes behov



Brukermedvirkning satt i system

2. Lik tildelingsprosess


Riktig kompetanse og kunnskapsgrunnlag benyttes i behovsvurdering og
tjenestetildelingen



Likt arbeidsverktøy benyttes i tildelingsprosessene

Målgruppe
Pasienter og brukere av omsorgstjenester i kommunen, samt ansatte i kommunens
omsorgstjenester med et spesielt fokus på de som tildeler omsorgstjenester.

Krav til søkere og krav til søknaden
Forsøket skal utvides med 6 nye kommuner i løpet av 2020. For disse kommunene vil
forberedelser til forsøket starte 01.07.2020 og ny finansieringsmodell vil starte 01.01.2021.
Kriterier for deltagelse


Kommunestyret må ha vedtatt deltakelse i forsøksordningen



Det vil ikke være et krav om at kommunene har en egen tildelingsenhet, men kommunene
må gi en tydelig beskrivelse av hvordan tildelingen skal foregå. Kommunens ansatte som
ivaretar oppgaven med tildeling av omsorgstjenester bør ha helse- og sosialfaglig
kompetanse på høgskolenivå



Kommunen må ha tilstrekkelig ressurser for å løse oppgaven med tildeling av
omsorgstjenester



Kommunen må tilrettelegge for å kunne kjøpe tjenester fra andre leverandører hvis
tjenesten ikke kan leveres av kommunen selv



Kommuner som ønsker deltakelse i forsøksordningen må legge til rette for nødvendige
tilpasninger i EPJ- system og økonomisystem. Kommunens EPJ-system bes oppgitt i
søknaden



Deltagende kommuner må fra tidspunkt for beslutning om deltakelse kunne inngå i et tett
samarbeid om forsøksordningen med Helsedirektoratet

Evaluering
Den nasjonale følgeevalueringen viser så langt følgende hovedtrekk:

Forsøket har gitt mer profesjonell tildelingspraksis og økt kompetanse i kommunen. Flere forhold
tyder på at tildelingsprosessen i kommunene som er i gruppe A har blitt vesentlig styrket som følge
av deltagelse i forsøket. Følgende punkter er gjennomgående for denne gruppen kommuner:
Økt kompetanse og samhandling.
Kommunene har gjennom forsøket fått midler til å øke kapasiteten og den faglige bredden i
tildelingsenheten. Forsøket har også styrket samhandlingen med andre deler av kommunen,
fortrinnsvis innen økonomi.
Nyttige verktøy i tildelingsprosessen.
I de fire kommunene i gruppe A har en tatt i bruk nye verktøy i tildelingen, og disse oppleves
som nyttige. Den nye samtaleguiden og mal for søknad om tjenester er eksempler på dette.
Dette har blant annet hjulpet kommunene med å oppnå en bedre forståelse av brukerens
situasjon og mål.
Brukermedvirkningen oppleves som styrket
De ansatte innen tildeling opplever at de kartlegger brukerens situasjon grundigere enn
tidligere, og vektlegger hva som er viktig for brukeren. Informasjon fra brukere og pårørende
er ikke entydig om hvorvidt brukermedvirkningen har blitt styrket som følge av forsøket. Det
er imidlertid et lite utvalg som har deltatt, og svarene viste generell tilfredshet med
kommunen også før forsøket startet.
Bedre vedtakspraksis.
A-kommunene fatter vedtakene sine mer enhetlig enn tidligere, og fastsetter tydeligere mål
for brukeren. De ansatte opplever at de er blitt dyktigere innen saksbehandling og de
juridiske aspektene knyttet til vedtakene. Kommunen revurderer vedtakene hyppigere, og
flere mener at det har blitt bedre samsvar mellom vedtak og faktiske utførte tjenester.

Bedre styringsgrunnlag.

Kommunene i gruppe A trekker fram at kombinasjonen av økte rapporteringskrav,
opprydding i vedtakskoder og økt oppmerksomhet om god tildelingspraksis har gitt et
betydelig bedre grunnlag for å forstå tjenestebildet i kommunen og styre tjenestene basert på
fakta. Den samlede ressursbruken knyttet til tildeling og administrasjon har økt i forhold til
slik det var før forsøket. Likevel var det største administrative arbeidet forbundet med
oppstarten, der det var mye jobb med opplæring, gjennomgang av koder osv. Økningen i
administrativ ressursinnsats er primært knyttet til grundigere arbeid med vedtak og
kartlegging, i tillegg til noe mer jobb forbundet med tilskuddsordningen og kontroll av denne.
B-kommunene har i liten grad måttet forholde seg til føringene for tildelingsprosessen. En
tilsvarende utvikling kan derfor ikke påvises i de to B-kommunene. Forsøket har økt
kostnadene til tjenestene, men ikke antall brukere. Gjennomgangen av tallmateriale viser en
betydelig økning i A-kommunenes kostnader på en del områder. Følgende trekkes fram som
hovedtrekk i utviklingen.
Økte kostnader til pleie- og omsorgstjenester for samtlige brukergrupper.
A-kommunene har gjennom forsøket økt sine kostnader med om lag 15 prosent fra 2015 til
2017. Økningen skjer jevnt over de fleste tjenester og brukergrupper. Selv om deler av dette
skyldes sterk demografisk vekst bidrar det ikke til å forklare hele økningen.
Videreføring av satsing på hjemmebaserte tjenester.
Det er lite som tilsier at forsøket har svekket kommunenes langsiktige dreining mot
hjemmebaserte tjenester. Lavere andel av eldre over 80 år har plass på institusjon, og antall
oppholdsdøgn på sykehjem har ikke økt i takt med antall eldre i kommunen.
Betydelig økning i enhetskostnader på sykehjem.
Selv om kommunen viderefører dreining mot hjemmebaserte tjenester, har bruttoutgifter per
oppholdsdøgn økt med over 20 prosent fra 2015 til 2017 i A-kommunene. Dette er trolig en
kombinasjon av styrket drift (f.eks. økt bruk av vikar ved fravær eller at bemanning er
beholdt ved reduksjon av brukere) kombinert med mer langsiktige investeringer (f.eks. i
velferdsteknologi og kompetanseheving). Når det gjelder enhetskostnader til helsetjenester i
hjemmet, har vi ikke tilstrekkelig grunnlag enda til å konkludere på hvordan denne har
utviklet seg.
Konvergerende tjenestenivå på noen områder.
For noen typer tjenester ser kommunene ut til å bli likere hverandre i form av at de som
hadde lave kostnader har økt disse, mens de som hadde høye kostnader har redusert. Dette
gjelder særlig tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne og innen rus og psykiatri.

Metodiske svakheter i forhold til å generalisere resultatene

I forsøksordningen er det et lavt antall deltakende kommuner. Til sammen dreier det seg
om seks kommuner, fire kommuner i gruppe A og to kommuner i gruppe B. Det lave
antall kommuner gjør det vanskelig å trekke slutninger om forsøkets egentlige virkninger,
ut fra det lave antall kan resultatet være mer tilfeldig og ikke gjelde når en øker antall
kommuner.
Kommunen som er med i forsøksordningen er alle små eller mellomstore kommuner. Den
største kommunen Stjørdal har i overkant av 24 000 innbyggere. Ingen større kommuner
er representert i forsøksordningen.
Deltakelse i forsøksordningen er ikke spesifikt utvalgte kommuner. En del kommuner
meldte seg på, men valgte å trekke seg før oppstart av forsøket. Det er derfor en mulig
svakhet at de kommunene som har deltatt frem til nå har har noen forutsetninger som
ikke nødvendigvis gjelder for andre kommuner.
Det at forsøksordningen skulle være et tidavgrenset til to år kan også ha påvirket
resultatene. Hadde denne finansieringsmodellen vært permanent kan en anta at
resultatene kunne blitt annerledes. Med andre ord kan en ikke slutte at effetkter som er
påvist i en midlertidig effekt nødvendigvis er gyldige i en permantent kontekst.

Følgeevaluering 2019

https://www.helsedirektoratet.no/tema/sykehjem-og-hjemmetjenester/statlig-finansiering-avomsorgstjenester/Evalueringsrapport%20%202019.pdf/_/attachment/inline/591d60ab-5a1e-47ddb40fb4b11ff74b55:6eddf1f62b94a1478e751a16bac1aa2e93eb219d/Evalueringsrapport%20%202019.pdf
Følgeevaluering 2018

https://www.helsedirektoratet.no/tema/sykehjem-og-hjemmetjenester/statlig-finansiering-avomsorgstjenester/Evalueringsrapport%20%202019.pdf/_/attachment/inline/591d60ab-5a1e-47ddb40fb4b11ff74b55:6eddf1f62b94a1478e751a16bac1aa2e93eb219d/Evalueringsrapport%20%202019.pdf

KS sin vurdering
KS støtter ikke forsøket fordi det klart bryter med prinsippet om lokal selvråderett ved at en stor
del av rammen trekkes tilbake og gis som øremerket tilskudd.
Anbefalingen fra KS til regjeringen er heller å styrke kommunenes mulighet til å delta i nettverk
som sammenligner egen praksis enn å utvide forsøket. KS ser det ikke som realistisk å skalere
opp et slikt forsøk til et nasjonalt nivå. Begrunnelsen for dette er at det ikke er bærekraftig at alle
kommuner skal få en slik oppfølging fra en statlig aktør, eller at det over tid er mulig å skjerme

pleie og omsorgssektoren fra omprioriteringer og endringer som andre lovpålagte tjenester også
må forholde seg til.
Hentet fra: https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/eldreomsorg/statlige-omsorgstjenester-ikkebarekraftig-forsok/

Andre organisatoriske opplysninger om nåsituasjonen i Karmøy kommune
Gjennom 2019 har det vist seg at kommunen har hatt for lav kapasitet på institusjonsplasser i
forhold til behov, dette er vist gjennom antall overliggerdøgn på sykehuset og ventelister for
sykehjemsplass. Selv om kapasiteten økes noe i 2020, er det usikkerhet knyttet til om Karmøy
kommune er innenfor det kapasitetskravet som direktoratet setter for deltakelse i prosjektet.
Omsorgsektoren har det siste året utarbeidet nye budsjettmodeller for hjemmetjensten, boliger og
miljøtjenesten og institusjoner. Blir en tatt opp i forsøksordningen vil en ikke får anledning til å
iverksette og hente ut effekter av disse modellene.
I informasjonsmateriellet om ordningen fremgår det at tildelingkontoret/bestillerkontoret vil
være en svært sentral aktør i prosjektet, blant annet gjennom endret tildelingsprosess, tverrfaglig
tilnærming mv. Dette vil kreve ressurser utover det som Bestillerkontoret har i dag. Videre har
bestillerkontoret en del ubestatte stillinger som det vil ta tid å rekruttere inn i og få operative på
grunn av lang opplæringstid i disse stillingene. Driftssituasjonen til Bestillerkontoret er en
utfordring med tanke på å gjennomføre prosjektet med statlig finansiering av omsorgstjenester.
Økonomi
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil gjennomføre et uttrekk av rammetilskuddet for
hver av de deltagende kommuner. Grunnlaget for uttrekk av rammetilskudd er kommunens
netto driftsutgifter til omsorgstjenester. KOSTRA-funksjonene som omfattes er:


234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med
funksjonsnedsettelser



253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon



254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende



261 Institusjonslokaler

Nye kommuner vil få uttrekk fra rammetilskuddet først fra 2021. For disse kommunene vil
regnskapet for 2019 være grunnlaget. Uttrekket vil justeres opp til 2021 -nivå for lønns- og
prisvekst, samt anslått vekst i kostnader som skyldes endringer i demografi.
Karmøy kommune har de siste årene ikke hatt budsjettbalanse på omsorgsfunksjonene. De
økonomiske konsekvensene av å delta i ordningen er noe uoversiktlige. Det som er klart er at
kommunen må minst drifte til de enhetskostnadene som staten legger til grunn, inkludert
rundsumtilskuddet

For en kommune som har lave enhetskostnader vil det klart være økonomisk gunstig å være
med i ordningen, mens det for kommuner med høye enhetskostnader som Karmøy kommune er
en større usikkerhet.
Et første anslag ser ut til å medføre at helse og omsorg kan få styrket økonomien i perioden, men
totaleffekten for hele kommunen er mer uklar.
Det er inntektspåslaget på 4 % av forbruk 2019, begrenset oppad til 28 millioner som gjør at
sektor omsorg kommer positivt ut, etter en to årig prøveperiode blir tilskuddet nedtrappet over
to år. Dersom tjenestetilbudet reelt øker med med 20-30 millioner over prøveperioden vil det bli
en svært vanskelig prosess å nedjustere tjenestenivået tilbake igjen.

Rådmannens kommentarer:
I denne saken er det elementer som taler både for og imot om å søke deltakelse i
forsøksordningen.
Det som taler for er at kommunen vil bli styrket økonomisk med et inntekspåslaget på 28
millioner i året de to årene forsøksordingen pågår deretter en gradvis nedtrapping i to år.
Midlene ville blitt øremerket til tiltak innen omsorgssektoren. Ut fra den pressede økonomien i
sektoren ville dette vært midler som kunne bidratt til å lette omstilling som er påkrevd i sektoren
i perioden en deltar i forsøksordningen.
Kommunestyre vedtok den 16.12.19 følgende verbalpunkt i budsjettet for 2020

«Det pågående arbeidet med å få kontroll på kostnadene i helse- og omsorgsetaten må prioriteres.
Kommunestyret ønsker sak innen sommeren 2020, der milepæler i arbeidet skisseres og det foretas
benchmarking (sammenligninger) med andre aktuelle kommuner. Det forventes at administrasjonen
håndterer sakskomplekset ved hjelp av egne ressurser.»
Forutsatt et det er andre kommuner som er sammenlignigsbare med Karmøy kommune som deltar
videre i forsøksordningen ville en deltakelse bidratt til en benchmarking hvor kvalitativt ville vært
bedre enn om kommunen skal gjøre dette gjennom ordinær saksutredning.
Til tross for de ovenfornevnte argumentet som taler for en søknad, vil rådmannen anbefale
kommunestyret ikke å søke om deltakelse i forsksordningen(SIO). Rådmannen vil oppgi
følgende hovedgrunner for dette:
 Karmøy kommune og helse og omsorg har jobbet mye med omstilling, men er på langt
nær ferdig med dette arbeidet. Å trekke hele budsjettet til omsorgssektoren ut, for så å
tilbakeføre dette med en 4 % styrkning som en «øremerket bevilgning», vil frata
kommunestyret disposisjonsretten over disse midlene, og skjerme omsorgssektoren fra
de budsjettmessige endringer som følger av omstillingsarbeid i perioden 2021-2022. Dette
medfører et inngrep i det kommunaleselvstyre. Konsekvensen kan være at en utsetter

gjennomføringen av påbegynte og nødvendige prosesser i 2 års-perioden som
deltakelsen pågår.
 Evalueringen viser at deltagende kommuners kostnader har økt. Rådmannen er betenkt
over om en deltakelse i forsøksordningen kan bidra til en ytterligere økning i
kommunens kostnader i omsorgssektoren og om dette skulle skje kan det bli særdeles
vanskeligå ta ned denne økningen i tjenestenivået når en går tilbake til ordinær
rammefinanisering.
 Andelen av kommuner som til nå har deltatt i ordningen er små og mellomstore og ingen
av disse er på størrelse med Karmøy kommune. Hvorvidt effekten av ordningen også lar
seg overføre til Karmøy kommune er usikker.
 Beregningene/anslagene av hvordan Karmøy kommunen vil komme ut er forbundet med
usikkerhet fordi kategoriseringen av de ulike tjenestene vil bli gjennomgått sammen med
helsedirektoratet. Kommunen må uansett minst klare å drifte til det prisnivået som
direktoratet tildeler.
 Prosjektet vil kreve mye kapasitet av administrasjonen og bestillerkontoret, og med alle
pågående prosjekter som «Leve hele livet», implementering av velferdsteknologi,
bygging av nytt sykehjem og beredskapssentere (interkommunallegevakt), utvikling og
implementering av styringsystemer innenfor helse og omsorg, heltidskultur mv vil det
være lite kapasitet til slike store prosjekter.

Rådmannens konklusjon:
Rådmannen anbefaler at kommunestyret ikke søker om opptak i prøveordningen fordi
konsekvensene for kommunens tjenesteproduksjon etter forsøksperioden er over er usikker.

Rådmannen i Karmøy, 19.01.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
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1.1 OM FORSØKSORDNINGEN
Helse- og omsorgsdepartementet har i Prop. 1 S for 2019 foreslått å forlenge og utvide forsøket
med statlig finansiering av omsorgstjenesten. De 6 eksisterende forsøkskommunene skal
inviteres til å delta i forsøket ut 2022. I tillegg skal de kommunene de eksisterende
forsøkskommunene skal slå seg sammen med inviteres til å delta. Videre skal forsøket utvides
med 6 nye kommuner fra 2020, med sikte på oppstart senest høsten 2020. Det tas forbehold om
Stortingets behandling.
På samme måte som i dag vil forsøkskommunene stå ansvarlig for kvaliteten. Forsøket
innebærer ingen avvik fra helse- og omsorgstjenesteloven sett fra brukers side. Forsøket
innebærer ingen avvik fra arbeidsmiljøloven.
Plikten til å planlegge, gjennomføre og evaluere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og
innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 31, tredje ledd skal opprettholdes i forsøksperioden. Forsøkskommunene har ansvaret for at de
tjenester som tildeles kan fremskaffes enten innenfor egen kommune, i annen kommune eller
gjennom avtaler eller bruk av private. I tillegg vil kommunene være ansvarlig for de enkeltvedtak
som fattes, og etter avtale ha delegert myndighet til å treffe beslutninger i enkeltvedtak til de
som tildeler tjenester i kommunen.
Klagehåndtering og tilsyn med tjenestene blir som i dag. Forsøket må videre utformes slik at
planlegging for å imøtekomme fremtidige behov innen omsorgstjenestene opprettholdes og at
nødvendige investeringer i heldøgns omsorgsplasser gjennomføres i forsøkskommunene.
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1.2 LIKHET OG RIKTIG BEHOVSDEKNING
Overordnet målsetting er å prøve ut om en modell med statlige kriterier og finansiering gir
• økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og
• riktigere behovsdekning for innbyggerne/brukere av tjenestene.
Følgende kjennetegn ved likhet og riktig behovsdekning er utgangspunkt for kriteriene som
skal benyttes i forsøket:
Likhet handler om å se individet og om hvordan man møter individet. Grunnleggende holdninger
og verdier er av betydning for møtet mellom tjenestemottaker og tjenesteleverandør. Likhet kan
defineres som: «Å ha samme status, kår og rettigheter som andre»1.
Likhet handler blant annet om
• individtilpasning og skreddersøm
• trygghet og tillit
• medmenneskelighet og kvalitet i møte med brukeren
• hjelp til selvhjelp og mestring
Riktig behovsdekning handler om hvordan man skal jobbe. Også her står individperspektivet
sentralt, men da satt sammen med systemiske forhold som for eksempel informasjon
kompetanse og innhold.
Riktig behovsdekning handler blant annet om:
• individtilpasning
• mestring og verdighet
• tidlig forebygging
• nye tjenester
På bakgrunn av dette er følgende mål definert:
•

1

Brukers behov i sentrum
o Det tilbys tjenester som er individuelt tilpasset ut i fra den enkeltes behov
o Brukermedvirkning er satt i system

Store Norske Leksikon. https://snl.no/.search?query=likhet&x=0&y=0 (01.06.15)
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•

Lik tildelingsprosess
o Riktig kompetanse og kunnskapsgrunnlag er benyttet i behovsvurdering og
tjenestetildelingen
o Likt arbeidsverktøy er benyttet i arbeidsprosessen

1.3 NASJONALE FØRINGER
De siste årene er det lagt frem en rekke viktige stortingsmeldinger for dagens og fremtidens
helse – og omsorgstjenestene. Det er her valgt å trekke fram noen sentrale føringer fra disse
som vil ha betydning for hvordan man innretterforsøksordningen. Det legges spesielt vekt på
brukermedvirkning, fokus på forebygging, tidlig innsats og mestring, samt helhetlige og
koordinerte tjenester og samhandling.
Samhandlingsreformen gir helse – og omsorgstjenestene ny retning. Det skal forebygges framfor
å reparere og det skal gis tidlig innsats framfor sen innsats. Erfaringer så langt viser at pasienter
og brukere er sterke endringsagenter i helsetjenesten. Det er derfor avgjørende for tillit til
reformen at pasienter/brukere integreres i prosesser både sentralt og lokalt.
Morgendagens omsorgstjenester skal legge til rette for at brukerne i større grad blir en ressurs i
eget liv, for at lokalsamfunnets innbyggere mobiliseres på nye måter og blir ressurser for
hverandre. Det skal legges til rette for at velferdsteknologi skal bli en ressurs for brukere som
dermed får bedre muligheter til å mestre hverdagen, og for at ressursene hos ideelle og frivillige
organisasjoner videreutvikles og tas i bruk på nye måter. Framtidens brukere skal ha en mer
aktiv rolle og den nye brukerrollen forutsetter en omsorgstjeneste som i større grad enn tidligere
kartlegger og forstår brukerens behov. Brukerne skal gis informasjon og støtte slik at de kan
delta aktivt i beslutninger som angår dem og egen fremtid .
For å løfte fram de pårørende og deres behov, er bistand og støtte til pårørende samlet i en egen
bestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6. I bestemmelsen er bl.a. kommunens plikt
til å gi nødvendig opplæring til pårørende presisert. Omsorgslønn har endret navn til
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omsorgsstønad for å tydeliggjøre at dette ikke er en "lønn" i vanlig forstand, men selve
ordningen er uendret.
Primærhelsemeldingen omhandler forslag til hvordan den kommunale helse- og
omsorgstjenesten kan utvikles for å møte dagens og fremtidens utfordringer. Det beskrives tiltak
som skal legge til rette for en flerfaglig og helhetlig kommunal helse- og omsorgstjeneste, med
god kvalitet og kompetanse. Nye løsninger skal sikre at brukerne får større innflytelse over egen
hverdag, økt valgfrihet og et tilstrekkelig mangfold av tilbud med god kvalitet. Det skal legges
vekt på at tjenestene skal utformes på en slik måte at det blir tatt hensyn til det enkelte individs
behov med respekt for egenverdi og livsførsel.
Det skal legges til rette for en mer teambasert helse- og omsorgstjeneste som skal bidra til en
mer strukturert tilnærming til grupper av brukere basert på funksjon og behov, uavhengig av
diagnose. Det kom i 2017 en ny veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte
behov som peker på behovet for tydelig ledelse for å sikre koordinering i tjenestene og en
strukturert målrettet oppfølging.
Systematisk kvalitetsforbedringsarbeid, organisering og ledelse skal i større grad settes på
dagsorden for bedre planlegging og utvikling av en faglig sterk helse- og omsorgstjeneste.
En styrket helse- og omsorgstjeneste krever et faglig og strategisk lederskap. Regjeringen vedtok
i 2017 en ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Forskriften
slår tydelig fast at det er toppledelsen som har ansvaret for at virksomheten planlegges,
gjennomføres, evalueres og korrigeres, og utdyper kravet om systematisk arbeid med
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.
Regjeringen gjennomfører en kvalitetsreform for eldre – Leve hele livet – i perioden 2019-2023
(se Meld. St. 15 (2017–2018)). Reformen skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha
trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir
utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Meldingens hovedfokus er å skape et
mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene
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knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i
tjenestene.
For informasjon om rettslige rammer for saksbehandling vises det til «Veileder for
saksbehandling av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven». All tjenestetildeling i
forsøksordningen skal bygge på anbefalinger som fremkommer i veilederen.

1.4 LEON-PRINSIPPET OG TJENESTETILDELING
Det er et formål at tjenestene så langt som mulig baseres på tidlig intervensjon, ut fra tanken om
at tjenesten gis raskt ved behov og avsluttes ved egenmestring. Denne forebyggende
tankegangen skal være med på å sikre innbyggernes selvstendige liv, god ressursutnyttelse, og er
i tråd med nasjonale føringer.
Et viktig prinsipp for all tildeling av tjenester vil være LEON-prinsippet og at mindre
ressurskrevende tjenester skal være vurdert og om mulig også forsøkt før kostnadskrevende
tjenester innvilges.
LEON betyr Laveste Effektive Omsorgs Nivå. Ved å ha ulike nivåer av tjenestetilbud, vil tilbudet
kunne tildeles ut fra det hjelpebehov den enkelte bruker har. Tilbudene differensieres ved at
tjenestetilbudet strekker seg fra lite hjelpebehov (lavterskel-tilbud) til stort hjelpebehov (høy
terskel). LEON-prinsippet går ut på at tjenestetilbudet gis på et lavest mulig omsorgsnivå med
fokus på brukers egne ressurser. Målet er at innbyggerne skal opprettholde størst mulig grad av
egenmestring og livskvalitet, og at eventuell reduksjon i funksjonsnivå skal forebygges og
motvirkes ved først å sette inn tiltak som fremmer egenmestring.
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2. ARBEIDSPROSESSKRITERIER
Det er utarbeidet rutiner og kriterier for arbeidsprosessen ved tildeling av tjenester som skal
bidra til å sikre en god og lik tilnærming ved tildeling av tjenester.

Figur 1: Illustrasjon av saksgang i tildeling og revurdering av søknader.
I tillegg til felles rutiner for arbeidsprosessen er det utarbeidet beskrivelser og vurderingskriterier
for de fleste tjenenestene det skal fattes vedtak om.
Kommunens tjenestetilbud innen helse – og omsorg skal dekke et bistandsbehov basert på en
individuell vurdering av brukerens funksjonsevne og som er tilpasset den enkeltes behov for
tjenester. Hensikten med kriterier for tildeling av tjenester er først og fremst å sikre søkerne en
helhetlig, tverrfaglig og likeverdig vurdering i forhold til de ulike omsorgstjenestene som tilbys.
Målet er at det fattes vedtak om tjenester som bidrar til å ivareta og utvikle den enkeltes evne til
å mestre dagliglivets utfordringer både i og utenfor hjemmet.
Innsatsområder for å sikre måloppnåelsen om brukers behov i sentrum og lik tildelingspraksis:
• Brukermedvirkning
• Samhandling
• Kompetanse
• Rutiner og bruk av verktøy

ARBEIDSPROSESSKRITERIER
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2.1 BRUKERMEDVIRKNING
Målsetting:
Brukermedvirkning skal styrkes og synliggjøres i forsøket og brukers behov skal settes i sentrum
ved at
• det tilbys tjenester som er individuelt tilpasset ut i fra den enkeltes behov
• brukermedvirkning er satt i system
Bakgrunn:
Nasjonale føringer gir tydelige signaler om at tjenestene skal legge til rette for at brukerne i
større grad blir en ressurs i eget liv. Framtidens brukere skal ha en mer aktiv rolle og den nye
brukerrollen forutsetter en omsorgstjeneste som i større grad enn tidligere kartlegger og forstår
brukerens behov. Brukerne skal gis informasjon og støtte slik at de kan delta aktivt i beslutninger
som angår dem og egen fremtid.
Tiltaksområder:
1. I tildeling av tjenester skal det det sikres fokus på brukers situasjon og hva som er
viktig for brukeren. Spørsmålet «Hva er viktig for deg» skal stilles ved alle
konsultasjoner
2. Brukers situasjon og hva som er viktig for bruker skal komme tydelig fram i
kartleggingen og dette skal dokumenteres
3. Det skal benyttes nytt kartleggings- og søknadskjema som tydeliggjør brukers
situasjon og behov.
4. Pårørende/verge skal involveres etter gjeldende regelverk.

2.2 SAMHANDLING
Formål:
God samhandling skal bidra til helhetlige pasient/brukerforløp og sikre at tjenestene er
koordinerte. Samhandling er en forutsetting for å nå målet om likhet i tildelingsprosessen og at
• riktig kompetanse og kunnskapsgrunnlag er benyttet i behovsvurdering og
tjenestetildelingen
• gode arbeidsverktøy er tilgjengelig i arbeidsprosessen
Bakgrunn:
God samhandling mellom ulike aktører er en forutsetning i all saksbehandling og tildeling av
omsorgstjenester. I tillegg til samhandling med bruker er samhandling med de som skal utføre
tjenestene, med fastlegene og med spesialisthelsetjenesten av avgjørende betydning.
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Figur 2: Illustrasjon av mangfoldet og kompleksiteten i arbeidsprosessen ved tildeling av
omsorgstjenester.
Tiltaksområder:
1. Avklaring av ansvar og roller:
• De som tildeler tjenester har ansvaret for at tildelingen er forsvarlige og at
saksutredningen er av god kvalitet.
• Tjenesteyter har ansvar for at utførelsen av tjenestene er faglig forsvarlige og av
god kvalitet.
2. Et felles rammeverk for samarbeid og arbeidsflyt mellom de som er ansvarlige for
tildeling av tjenester og de som yter tjenester legges til grunn. Innhold:
• Tildelingsprosess
• Evaluering og revurdering
• Klagehåndtering
• Dokumentasjon
• Samarbeidsformer
Arbeidsflyten tilpasses lokalt nivå for hver kommune som deltar i forsøket.
3. Tverrfaglig vurdering:
• Tverrfaglig tilnærming vektlegges i tildelingsprosessen
• Spørsmålet «Trenger denne brukeren habilitering eller rehabilitering?» bør
alltid stilles ved konsultasjoner og møter med mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Gjelder både sosiale, psykososiale og medisinske behov.
• Medisinskfaglige opplysninger innhentes ved behov i henhold til
tjenestekriteriene

ARBEIDSPROSESSKRITERIER
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•

Kopi av vedtak om tjenester sendes fastlegen, etter innhentet samtykke fra den
som søker om tjenester

4. Samarbeid med spesialisthelsetjenesten:
• Avtalene som er inngått mellom den enkelte kommune og helseforetaket
implementeres i forsøket.

2.3 KOMPETANSE
Formål:
For å sikre riktig behovsdekning, skal tverrfaglig kompetanse være benyttet i tildelingsprosessen.
Bakgrunn:
Ansatte som har ansvar for tildeling av tjenester må inneha nødvendig kompetanse og/eller må
sørge for å innhente spesiell faglig kompetanse det er behov for knyttet til de ulike søkeres
behov. Spesialkompetanse kan innhentes fra fagfolk ute i tjenestene, fra spesialisthelsetjenesten
inkludert ulike kompetansesenter/ spesialister og fra fastlegene.
Tiltaksområder:
1. Kompetanse hos saksbehandlerne:
• Ansatte bør ha helse – og sosialfaglig utdanning på høgskolenivå
• Kunnskap om saksbehandling, forvaltningsrett og helse- og omsorgslovgivningen
skal styrkes ut fra behov
2. Tilgjengelig kompetanse:
• Tverrfaglig kompetanse skal alltid vurderes og innhentes ved behov
• Medisinskfaglig kompetanse skal alltid vurderes og innhentes ved behov.
3. Spesialistkompetanse:
• Spesialkompetanse på enkelte helse- og omsorgsfaglige områder innhentes ved
behov
• Økonomisk kompetanse innhentes ved behov

2.4 RUTINER OG BRUK AV VERKTØY
Formål:
Like rutiner og bruk av felles kartleggingsverktøy skal sikre lik tilnærming i tildelingsprosessen.
Bakgrunn:
For å sikre en mest mulig lik kartlegging og tilnærming i tildelingsprosessen utarbeides det felles
rutiner og nye kartleggings- og søknadsskjema til bruk i forsøket.
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Fagspesifikke skjema benyttes vanligvis av utfører men vil kunne være et hjelpemiddel for
tildeling av riktig tjeneste. Det vil stilles krav til bruk av like/tilsvarende skjema.
Kartleggingsskjemaet vil ha fokus på både pasientenes og brukernes funkjsonsnivå og situasjon,
ressurser og nettverk, og eget mål.
Tiltaksområder:
1. Veileder for «Saksbehandling og dokumentasjon for kommunale helse – og
omsorgstjenester» benyttes ved all saksbehandling

2. Felles rutiner/arbeidsflyt for saksgang og samarbeid ved tildeling, evaluering og
revurdering benyttes (jf. kap. 2.3 Samhandling)
Innhold:
• registrering av søknad
• vurdering og tildeling
• vedtak
• dokumentasjon av brukermedvirkning
• evaluering
• revurdering
• bruk av IPLOS
• bruk av nye felles skjema og maler

ARBEIDSPROSESSKRITERIER
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3. OMSORGSTJENESTER
3.1

TJENESTER SOM INNGÅR I FORSØKET

Omsorgstjenester benevnes og organiseres ulikt i kommunene og kommunene har forskjellig
praksis for hvordan tilbudene til ulike grupper av tjenestemottakere er organisert, integrert eller
som særskilte enheter og hva tjenestene kalles. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og
brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse,
rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.
Det er her valgt å kategorisere tjenestene innenfor ulike områder, delvis utfra organisering
innenfor og utenfor institusjon, og delvis ut fra hvilke helse – og omsorgsfaglige behov som
kommunen er forpliktet til å dekke etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1. Under hver av
disse kategoriene er det satt opp en «tjenestemeny» med eksempler på ulike måter denne
kategorien kan ytes på (unntatt for omsorgsstønad).
Dette innebærer at en konkret tjeneste vil kunne være et godt og hensiktsmessig alternativ
under flere av kategoriene. F.eks. vil dagsenter kunne dekke et behov både i kategorien
avlastning og kategorien dag – og aktivitetstilbud.
Videre vil flere av punktene under hver hovedkategori igjen kunne ytes på flere måter. Dette
gjelder bl.a. støttekontakt som for eksempel kan gis som blant annet individuell støttekontakt,
deltakelse i aktivitetsgruppe og individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon.
Tjenestemenyen er ikke uttømmende og benevnelser på tjenestene kan variere fra kommune til
kommune. Dette skal gjennomgås for den enkelte kommune med spesifisering av en
tjenestemeny ut i fra tilbud som finnes i den enkelte kommune.
Eldresenter, forebyggende hjemmebesøk og andre lavterskeltilbud defineres her som
omsorgstjenester. Dette er åpne tjenester som det ikke fattes vedtak om. Saksbehandlere som
tildeler tjenester i kommunene, skal i møte med den som søker om tjenester, vise til/anbefale
disse lavterskeltilbudene hvis tilbudene ansees som relevante for søkeren.
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Tabell 1: Tjenester som inngår i forsøket
Lavterskel
- tilbud

Helsetjeneste i
hjemmet, inkl. i
omsorgsbolig

Institusjons
tjenester
(Sykehjem,
barnebolig,
rus/psykiatri)
Tidsbegrenset
opphold,
inkludert
rullerende korttid

Avlastning

Dag og
aktivitetstilbud

Personlig
assistanse

Eldresenter

Hjemme
sykepleie

Avlastning
besøkshjem /
weekend
hjem

Praktisk
bistand –
daglige
gjøremål

Tidsbegrenset
opphold –
behandling /
utredning
/observasjon
Tidsbegrenset
opphold –
rehabilitering

Avlastning
dagsenter

Dagsenter/
dagaktivitet
stilbud for
yngre
personer
Dagsenter
for eldre

Forebyggende
hjemmebesøk

Fysioterapi i
hjemmet

Åpne tilbud
innen rus og
psykisk helse

Ergoterapi i
hjemmet

Praktisk
bistand - BPA

Trygghetsalarm

Langtidsopphold i
institusjon

Avlastning
institusjon /
bolig

Habilitering /
rehabilitering i
hjemmet

Langtidsopphold i
institusjon –
forsterket
sykehjemsplass
Langtidsopphold i
institusjon –
skjermet
sykehjemsplass
Annet

Avlastning
timer utenfor
hjemmet

Dagsenter
for
personer
med
demens
Ulike dag og
aktivitets
tilbud som
gis i eget
hjem
Aktivitets
tilbud på
kveld og i
helgene
Støttekontakt

Annet

Annet

Hverdags
rehabilitering

Hverdagsrehabilitering i
hjemmet
Innsatsteam

Annet

Avlastning
timer/døgn i
hjemmet

Barnebolig

Avlastning
Praktisk
bistand
Trygghetsalarm

Omsorgsstønad

Praktisk
bistand opplæring

Støttekontakt

Trygghetsalarm

Habilitering /
Rehabilitering

Innsatsteam

Støttekontakt
Annet
Annet

OMSORGSTJENESTER
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3.2

TJENESTER DER DET ER UTARBEIDET TJENESTEKRITERIER

Tjenestekriteriene tar utgangspunkt i kommunens plikt til å sørge for nødvendige, forsvarlige og
verdige tjenester til alle som oppholder seg i kommunen.
Tjenestekriteriene er delt inn i to hovedkategorier:
• Kriterier for tjenester til hjemmeboende
• Kriterier for institusjonstjenester
I kriteriene beskrives de enkelte tjenestene når det gjelder følgende forhold:
• Hva tjenesten består av/kan bestå av
• Lovregulering av tjenesten
• Hva som er formålet med tjenesten
• Hvem som er i målgruppen for tjenesten
• Relevante vurderingskriterier
• Om det kan kreves egenandel for tjenesten eller ikke
Tjenestetildelingen vil i stor grad basere seg på profesjonell og faglig skjønnsutøvelse og
tjenestekriteriene er tenkt som en veiledning og hjelp i denne vurderingen. De skal bidra til at
saksbehandler i samarbeid med tjenestemottaker skal kunne vurdere og tydeliggjøre hvilke
tjenesteområder som vil være aktuelle og hvilke tiltak som vil være best egnet.
Eksempler:
• Har en bruker behov for hjelp til legemiddeloppfølging skal det alltid fattes vedtak
om helsetjenester i hjemmet. Legemidler skal ikke inngå i et vedtak om praktisk
bistand opplæring. Dette er viktig for å sikre riktig kompetanse både i vurdering og
oppfølging.
•

Trygghetsskapende tiltak (eks en alarm) kan gis som både helsehjelp i hjemmet og
som praktisk bistand. Gis en slik alarm som et tiltak istedenfor et tilsyn for å følge opp
en pasient med KOLS, er dette å betrakte som en helsetjeneste og det skal heller ikke
tas betaling for dette. Gis en alarm som et generelt trygghetsskapende tiltak for å
trygge både tjenestemottaker og ev. pårørende vil dette være et tiltak under praktisk
bistand.

Tabell 1: Tjenester der det er utviklet kriterier til bruk i forsøksordningen.
Tjenester til hjemmeboende
Helsetjenester i hjemmet
Rehabilitering/habilitering utenfor institusjon
Personlig assistanse - Praktisk bistand daglige gjøremål
Personlig assistanse - Praktisk bistand opplæring
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Støttekontakt
Dag/aktivitetstilbud
Omsorgsstønad
Avlastning
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Institusjonstjenester
Tidsbegrenset opphold – avlastning
Tidsbegrenset opphold – rehabilitering
Tidsbegrenset opphold - annet
Langtidsopphold i institusjon – ordinær plass
Langtidsopphold i institusjon – skjermet/tilrettelagt plass
Langtidsopphold i institusjon – forsterket plass

OMSORGSTJENESTER
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4. KRITERIER FOR TJENESTER TIL
HJEMMEBOENDE
4.1

HELSETJENESTER I HJEMMET

«Helsetjenester i hjemmet» er planlagte kommunale helsetjenester som ytes hjemme hos
pasienten. Eksempler på slike helsetjenester er ulike former for hjemmesykepleie, utdeling av
legemidler og psykisk helsearbeid.
Helsetjenester i hjemmet kan også omfatte trygghetsalarm og ulike velferdsteknologiske
løsninger som gis som et alternativ til annen helsetjeneste, eks. som bidrar i behandling eller til
trygghet i en spesiell helsemessig situasjon (eks. ved KOLS).

Helsetjenester i hjemmet
Tjenestebeskrivelse:
Helsetjenester i hjemmet kan gis som ett eller flere enkelttiltak eller
som heldøgnstilbud.
Eksempel på innhold i tjenesten:
• Legemiddeladministrering og/eller oppfølging
• Spesiell oppfølging av smertebehandling
• Oppfølging av ernæringssituasjon
• Oppfølging av munnhelse
• Behov for behandling, observasjon og oppfølging etter
utskrivelse fra sykehus
• Behov for støttesamtaler og andre tiltak som følge av ulike
psykiske lidelser til ulike brukergrupper
• Forebyggende og helsefremmende tiltak, habilitering og
rehabiliteringsrettede tiltak
• Tilrettelegging og opplæring knyttet til helserelaterte
situasjoner.
• Forebygge utagerende atferd
• Legge til rette for lindrende behandling og omsorg for
personer med kort forventet levetid og som ønsker å dø
hjemme
• Trygghetsalarm eller andre teknologiske løsninger der dette
bidrar i behandling eller til trygghet i en spesiell helsemessig
situasjon (eks. ved KOLS)
Lovverk:
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Formål:

Formålet med tjenesten er å gi hjelp til akutt eller kronisk syke som
har behov for helsehjelp i hjemmet. Tjenesten tildeles ut fra en
helse- og omsorgsfaglig vurdering av behov.

Målgruppe:

Hjemmeboende som er avhengig av hjelp i eget hjem for å få dekket
grunnleggende helse- og omsorgsbehov, og som ikke selv kan
oppsøke helsehjelp på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse,
eller som av andre grunner har behov for at helsetjenester ytes i
hjemmet for at tilbudet skal være verdig og forsvarlig.
Helsetjenester i hjemmet tildeles til personer i alle aldre.

Kriterier/vurdering:

Det er pasientens medisinske tilstand og situasjon for øvrig,
herunder i hvilket omfang og med hvilken hyppighet personen har
behov for f.eks. sykepleie, som er avgjørende for
o hvilken hjelp pasienten har rett til
o hvilken kompetanse den som skal yte hjelpen må ha
o omfanget på tjenesten
o hvor lenge tjenesten skal ytes
Kartlegging av pasientens behov med IPLOS vurdering skal
gjennomføres.
Medisinske opplysninger fra fastlege skal innhentes.

Egenandel:

Det tas ingen egenandel for denne tjenesten

KRITERIER FOR TJENESTER TIL HJEMMEBOENDE
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4.2

HABILITERING OG REHABILITERING UTENFOR INSTITUSJON

Habilitering og rehabilitering (sosial, psykososial og medisinsk) er tidsavgrensede, planlagte
prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig
bistand til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og
mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.
Kjennetegn ved habilitering og rehabilitering er målrettede og planlagte tiltak, gjerne av kortere
varighet, og kontinuerlig evaluering og justering av tiltak. Tiltakene skal være nedfelt i individuell
plan eller i rehabiliteringsplan med definert planprosess.
Det understrekes at for f.eks. personer med utviklingshemming, kan habilitering være en
pågående prosess gjennom store deler av livet.

Rehabilitering og habilitering utenfor institusjon
Tjenestebeskrivelse: Habiliterings- og rehabiliteringsløp vil som regel bestå av mange ulike
enkelttjenester/-tiltak, for eksempel helsetjenester i hjemmet og
praktisk bistand/opplæring. Habilitering og rehabilitering kan
organiseres på ulike måter, f.eks.:
• Tverrfaglige team ev. i kombinasjon med hjemmetjenester
• Ambulerende team
• Innsatsteam
• Hverdagsrehabilitering
• Treningstiltak i hjem, skole, arbeidsplass i kombinasjon med
gruppetilbud ved frisklivssentraler og/eller dagsentra
• Lærings – og mestringstilbud
Lovverk:

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og
omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 5. Som nevnt over
er et habiliterings-/rehabiliteringsopplegg gjerne sammensatt av
flere ulike behandlings-, opplærings- og støttetilbud.

Formål:

Rehabilitering er en tidsavgrenset tjeneste som ytes for å kunne gi
assistanse/ bistand til brukeren sin egen innsats for å oppnå best
mulig funksjon og mestringsevne, likeverd og deltakelse sosialt og i
samfunnet.
Habilitering er å forstå på samme måte, men er i hovedsak et tiltak
som retter seg mot barn eller voksne med medfødt eller tidlig
ervervet helse- og/eller funksjonsproblem. Habilitering av personer i
denne gruppen er ikke nødvendigvis en tidsavgrenset prosess.
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Ytes til alle som har behov for habilitering/rehabilitering grunnet
medfødt eller ervervet funksjonshemming eller kronisk sykdom, for
eksempel:
• Den som står i fare for å utvikle varig funksjonshemming eller
kronisk sykdom.
• Den som har vanskeligheter med å opprettholde og mestre
hverdagsaktiviteter i eget hjem og i andre omgivelser som er
viktige for dem.
Målgruppe:

Rehabilitering og habilitering kan gjelde for alle målgrupper og alle
aldersgrupper og skal kunne dekke både sosiale, psykososiale og
medisinske behov.
Det kan gjelde for personer med mindre omfattende behov, med
middels omfattende behov eller med omfattende behov for
tjenester

•

Kriterier/vurdering:

•
•

Det må foreligge potensiale for rehabilitering/habilitering og
søker må være motivert for dette.
Det skal foreligge en klar målsetting med tiltaket der det
fremgår at dette er søkers målsetting.
Behovet/tiltaket krever ikke opphold i institusjon.

Tverrfaglig tilnærming legges til grunn i vurderingen.
Nødvendig undersøkelse og utredning skal ligge til grunn, og ved
behov skal det henvises til spesialisthelsetjenesten før
habilitering/rehabilitering settes i gang.
Kartlegging av behov med IPLOS-vurdering skal gjennomføres.
Medisinske opplysninger fra fastlege/spesialist skal innhentes.
Egenandel:

Det kan kreves egenandel for praktisk bistand, der dette inngår i et
habilitering/rehabiliteringsopplegg, men ikke for andre
tjenester/tiltak utenfor institusjon.

KRITERIER FOR TJENESTER TIL HJEMMEBOENDE
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4.3

PERSONLIG ASSISTANSE

Personlig assistanse er hjelp til og opplæring i alle dagliglivets gjøremål i og utenfor hjemmet, til
en meningsfull fritid og til samvær med andre. Tjenesten tilbys gjerne som ulike
hjemmehjelptjenester, støttekontakt, boveiledning eller brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
Den kan også tilbys i form av deltakelse i aktivitetsgrupper og/eller individuelt tilrettelagt tilbud i
samarbeid med frivillige organisasjoner. Personlig assistanse inngår ofte i hverdagsrehabilitering
sammen med ulike helsetjenester.
Tjenesten er aktuell for barn, unge og voksne med psykiske problemer, yngre og eldre med
funksjonsnedsettelser, innvandrere som har problemer med å mestre dagliglivets gjøremål fordi
de er ukjente med det norske samfunnet, familier med sammensatte problemer, personer med
rusmiddelavhengighet, personer som skrives ut fra fengsel med mer.
Tilbudet kan også vurderes om et avlastende tiltak for pårørende med særlig tyngende
omsorgsoppgaver, f.eks. hvis de har behov for følge av mindreårige barn til barnehage, skole,
SFO, lege eller helsestasjon. I så fall skal det tildeles som avlastning og være gratis for
brukeren/familien.
Det er sentralt at tjenesten ytes med stor grad av brukermedvirkning og brukerstyring. Den skal
baseres på en individuell og helhetlig vurdering av brukers behov.
Trygghetsalarm kan være personlig assistanse der det f.eks. skal bidra til økt trygghet i
hjemmesituasjonen og forebygge behov for andre tjenester. Dagsenter kan etter
omstendighetene også være en måte å yte personlig assistanse på.

4.3.1 Praktisk bistand - daglige gjøremål
Praktisk bistand – daglige gjøremål
Tjenestebeskrivelse:
Omfatter bistand til dagliglivets praktiske gjøremål, egenomsorg og
personlig stell, for eksempel:
• Hjelp til rengjøring
• Sengetøyskift
• Hjelp til å skrive handleliste eller til bestilling av varer
• Matombringing
• Hjelp til matlagning
• Hjelp i spisesituasjonen
• Hjelp til personlig stell: påkledning, dusj mm.
• Annen nødvendig bistand, f.eks. fjerning av snø fra
inngangsparti el.
• Trygghetsalarm
• Hjelp til koordinering av sysselsettingstiltak
• Tilrettelegging av sysselsettingstiltak og dagtilbud
• Bistand til økonomistyring
• Bistand til opprettelse av ansvarsgruppe
24
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Lovverk:

• Bistand til utarbeidelse av individuell plan
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og
omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b.

Formål:

Formålet med tjenesten er å bidra til at den enkelte kan bo i eget
hjem lengst mulig, mestre dagliglivet og andre nødvendige oppgaver
og/eller forebygge behovet for andre tjenester.

Målgruppe:

Personer som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom,
funksjonshemming, alder eller andre årsaker.

Kriterier/vurdering:

Tilbudet vurderes hvis personen har sviktende egenomsorg, som for
eksempel:
• Problemer med å ivareta personlig hygiene, ernæring mv.
• Problemer med å ivareta daglige rengjøringsoppgaver i
hjemmet.
• Problemer med å mestre matlaging/innkjøp av mat eller
inntak av mat
• Problemer med å komme seg til lege, tannlege og lignende
• Problemer med å opprettholde sosial kontakt
• Behov for tilsyn og/eller veiledning for å mestre det å bo i
eget hjem.
Kartlegging av brukers behov med IPLOS vurdering skal
gjennomføres.
Medisinske opplysninger fra fastlege innhentes ut fra behov.

Egenandel

Det tas egenandel for praktisk bistand, men ikke for personrettet
bistand (også kalt personlig stell).

KRITERIER FOR TJENESTER TIL HJEMMEBOENDE
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4.3.2 Praktisk bistand - opplæring
Praktisk bistand– opplæring
Tjenestebeskrivelse:
Opplæring i husarbeid og matstell, personlig hygiene, påkledning,
opplæring i forbindelse med måltider og boveiledning. Kan også
omfatte opplæring i bruk av trygghetsalarm, ulike
velferdsteknologiske løsninger, hverdagsrehabilitering. Eksempler:
• Hjelp og opplæring i ADL ferdigheter
• Opplæring i å ivareta egen helse
• Opplæring knyttet deltakelse i ulike typer aktiviteter
• Trening og opplæring i sosiale ferdigheter
• Opplæring i andre nødvendige aktiviteter
•

Lovverk:

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b.

Formål:

Formålet med tjenesten er å gjøre den enkelte mest mulig
selvstendig i dagliglivet.

Målgruppe:

Personer som kan mestrer mye selv, men har behov for tjenester i
form av opplæring og/eller veiledning i dagliglivets gjøremål.
Til personer med behov for å forebygge atferd som får negative
konsekvenser for dem selv.

Kriterier/vurdering:

•

•

Kan innvilges til personer som er avhengig av opplæring for å
få økt mestring av dagliglivets gjøremål som personlig
hygiene, toalettbesøk, av- og påkledning, tilbereding av
måltid, innkjøp av klær, følge til lege, tannlege osv.
Nødvendig tilsyn og tilsvarende grunnleggende behov.
Ved fri fra arbeid, dagtilbud eller manglede tilbud på dagtid
kan tjenesten også innvilges til personer som har behov for
oppfølging for å unngå negativ utvikling. Dette i form av
selvskading, isolering eller atferd som er til irritasjon, til
sjenanse eller som oppleves krenkende.

Kartlegging av brukers behov med IPLOS vurdering skal
gjennomføres.
Medisinske opplysninger fra fastlege innhentes ved behov
Egenandel:
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Det tas egenandel for praktisk bistand, men ikke for personrettet
bistand (også kalt personlig stell).
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4.3.3 Støttekontakt
Støttekontakt er et tilbud til personer som har behov for dette på grunn av funksjonshemming,
alder eller sosiale problemer. Støttekontaktens viktigste oppgave er som regel å hjelpe den
enkelte til en meningsfull fritid.
Støttekontakt
Tjenestebeskrivelse:

En støttekontakt hjelper en annen person til en mer meningsfylt
fritid gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter. Støttekontakt kan
f.eks. gis som:
• Individuell støttekontakt
• Deltakelse i en aktivitetsgruppe
• Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

Lovverk:

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b.

Formål:

Tjenesten skal bidra til å øke brukerens opplevelse av livskvalitet
gjennom sosial kontakt og samvær med andre. Det å ha en
støttekontakt skal gi en mer meningsfull fritid, og det kan gi
personen noe å se fram til, og noe å støtte seg til ved deltakelse i
aktiviteter utenfor hjemmet. Støttekontakten hjelper ham/henne til
å bli mer trygg på seg selv, kunne takle ulike livssituasjoner bedre og
å omgås andre mennesker i større grad.

Målgruppe:

Personer som har vanskelig for å komme seg ut på egenhånd,
og/eller trenger hjelp og støtte for å mestre forskjellige
fritidsaktiviteter, og deltagelse i sosiale fellesskap.

Kriterier/vurdering:

Tilbudet vurderes til personer som har:
• Behov for bistand til sosial kontakt på grunnlag av
fysisk/psykisk funksjonsnedsettelse, sosiale problemer eller
rusmisbruk
• Behov for sosial trening
• Behov for å ivareta interesser og ferdigheter som en del av
den totale livskvaliteten
Kartlegging av brukers behov med IPLOS vurdering skal
gjennomføres.
Medisinske opplysninger fra fastlege innhentes ved behov.

Egenandel:

Det kan ikke kreves egenbetaling for støttekontakt.

KRITERIER FOR TJENESTER TIL HJEMMEBOENDE
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4.3.4 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere tjenesten personlig
assistanse på (omfatter praktisk og personlig bistand, opplæring og støttekontakt) på for
personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor
hjemmet. BPA innebærer at brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg ansvar for
organisering og innhold ut fra egne behov. Innen de timerammer som kommunens vedtak angir,
kan brukeren styre hva assistentene skal gjøre og til hvilke tider assistanse skal gis.
Dersom tjenestemottakeren selv ikke kan være arbeidsleder, for eksempel på grunn av ung alder
eller kognitive funksjonsnedsettelser, kan arbeidslederrollen ivaretas av noen som kjenner
tjenestemottaker godt, og som da kalles en medarbeidsleder. Medarbeidslederen ivaretar i slike
tilfeller brukerstyringen/arbeidsledelsen sammen med eller på vegne av tjenestemottakeren.
Etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d har personer med stort og langvarig behov for
personlig assistanse, eller personer med behov for avlastning ved omsorg for hjemmeboende
barn under 18 år, en viss rett til å få disse tjenestene organisert som BPA. Personer som ikke kan
ivareta arbeidsledelsen selv er også omfattet av rettighetsbestemmelsen.
Også brukere som ikke faller inn under rettighetsbestemmelsen kan få tjenestene organisert
som BPA der dette er hensiktsmessig, og kommunen er forpliktet til å ha et tilbud om BPA også
til disse, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Tjenestebeskrivelse:
BPA er en alternativ organisering av bl.a. personlig assistanse etter
helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b.
Lovverk:

Pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-1 a andre ledd og 2-1 bokstav
d, samt helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1, 3-2 første ledd nr. 6
bokstav b og c og 3-8.

Formål:

Å bidra til at personer med bistandsbehov får et aktivt og mest mulig
uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen. Brukerstyringen
som ligger i arbeidslederrollen er et virkemiddel for å legge til rette
for større fleksibilitet og en selvstendig tilværelse.
Personer med stort og langvarig behov for personlig assistanse,
personer med behov for avlastning ved omsorg for hjemmeboende
barn under 18 år og andre som kan nyttiggjøre seg denne
organisasjonsformen.

Målgruppe:

Kriterier/vurdering:
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Kartlegging av brukers behov med IPLOS vurdering skal
gjennomføres.
Medisinske opplysninger fra fastlege innhentes ved behov.
Egenbetaling

Det tas egenandel for den delen av tjenesten som omhandler
praktisk bistand.

KRITERIER FOR TJENESTER TIL HJEMMEBOENDE

29

4.4

DAG- OG AKTIVITETSTILBUD

Aktivitet og trivsel er sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud. For de
fleste innebærer dette en mulighet for aktivitet på dagtid. Tilbud om ulike former for
dagaktiviteter er derfor også en del av det kommunale omsorgstjenestetilbudet.
Dag- og aktivitetstilbud
Tjenestebeskrivelse:

Dag – og aktivitetstilbud vil være tilbud til ulike målgrupper primært
over 18 år, men kan også være aktuelt for yngre som ikke har annen
dagaktivitet. Tilbudene kan være:
• Dagsenter for personer med nedsatt funksjonsevne
• Dagsenter for eldre
• Aktivitetstilbud for personer med funksjonsnedsettelse eller
sykdom
• Dagsenter for demente og «inn på tunet» - tilbud
• Ulike dag og aktivitetstilbud som gis i eget hjem
• Aktivitetstilbud kan også gis på kveld og i helgene

Lovverk:

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-1.

Formål:

•
•

•
•

Dag- og aktivitetstilbud er en viktig arena for trening og
rehabilitering, trivsel, mestring og deltaking, kunst og kultur.
Tjenesten sitt hovedmål er å bidra til at brukerne kan bo
lengst mulig i eget hjem. Det kan videre være til hjelp i
egenmestring, sosial støtte, aktivisering og opplæring i
dagliglivets gjøremål.
Dag- og aktivitetstilbud kan bidra til å trygge hverdagen for
brukere samt avlaste pårørende.
Dag- og aktivitetstilbud gis for å unngå isolasjon, bygge
nettverk, sosial trening og helsefremmende tiltak.

Målgruppe:

Dag- og aktivitetstilbud ytes til personer som på grunn av sykdom,
alder eller funksjonsnedsettelse har behov for tilrettelagt tilbud om
aktivitet for formål som beskrevet over.

Kriterier/vurdering:

Det må vurderes om tilbudet vil bidra til
• å ivareta egenomsorg, sosial støtte og aktivisering
• å forebygge behov for omfattende tjenester i hjemmet eller
institusjonsplass
• å forebygge eller avhjelpe ensomhet og isolasjon
• å forebygge fysisk og psykisk sykdom
• å vedlikeholde og/eller forbedre fysiske, psykiske eller sosiale
ferdigheter
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•
•
•

avlasting for pårørende
å være et ledd et rehabiliteringsopplegg
bidra til mestring av eget liv

Det må foreligge medisinsk begrunnet behov for rehabilitering for
tildeling av plass for rehabilitering.
Det må foreligge dokumentert diagnose om demens eller grad av
forvirring/hukommelsestap ved tildeling av skjermet dag- og
aktivitetstilbud.
Kartlegging av brukers behov med IPLOS vurdering skal
gjennomføres
Medisinske opplysninger fra fastlege innhentes ut fra vurdert behov.
Egenandel:

Om det kan kreves egenandel vil variere ut fra hvilket behov tilbudet
skal dekke.

KRITERIER FOR TJENESTER TIL HJEMMEBOENDE
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4.5

OMSORGSSTØNAD

Av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 følger at kommunen skal ha et tilbud om
omsorgsstønad til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid og utfører oppgaver som
ellers måtte vært utført av kommunen. Kommunen står imidlertid fritt til å vurdere og beslutte
om et konkret helse- og omsorgsbehov skal dekkes i form av ordinære tjenester til den pleie- og
omsorgstrengende, eller om det skal gis omsorgsstønad til nærstående som ønsker å påta seg
omsorgsoppgaven. Den enkelte har ingen rett til at omsorgsbehovet dekkes i form av
omsorgsstønad.
Omsorgsstønad
Tjenestebeskrivelse:

Lovverk:

Omsorgsstønad skal gi en viss økonomisk kompensasjon til private
som utfører særlig tyngende omsorgsarbeid som ellers ville være
kommunens ansvar. Kommunen avgjør om du får omsorgsstønad
eller om tjenestebehovet skal dekkes på annen måte. Kommunen
avgjør også hvilket nivå lønnen skal ligge på.
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6
Se også pasient- og brukerrettighetsloven § 2-8 om tiltak ved særlig
tyngende omsorgsoppgaver

Formål:

Omsorgsstønad er kommunal godtgjøring til pårørende eller frivillige
omsorgsytere med omsorg for personer som har et stort
omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom.
Ordningen gjelder både gifte og andre frivillige omsorgsytere og
foreldre som har omsorgsplikt for sine mindreårige barn. Det er
ingen øvre aldersgrense for å motta omsorgsstønad.

Målgruppe:

Omsorgsstønad kan gis til personer over 18 år. Omsorgsyter må ha et
særlig tyngende omsorgsarbeid.

Kriterier/vurdering:

Momenter som tas i betraktning er:
• Antall timer pr mnd. det ytes omsorgsarbeid
• Om omsorgsarbeidet er fysisk eller psykisk belastende
• Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller
avbrudd i nattesøvnen
• Om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på
fritid
Vurdering av omsorgsmottaker:
• Kartlegging av brukers behov med IPLOS vurdering skal
gjennomføres.
• Medisinske opplysninger fra fastlege bør vurderes innhentet.
Det er en forutsetning at omsorgen som ytes ellers ville ha vært
omfattet av kommunens plikt til å sørge for helse- og
omsorgstjenester til den enkelte. Det er videre en forutsetning at
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Egenandel:

4.6

denne måten å løse det aktuelle omsorgsbehovet på vurderes som
forsvarlig.
Uaktuelt

AVLASTNING

Kommunen skal ha avlastningstilbud til personer og familier med særlig tyngende
omsorgsarbeid. Avlastning kan gis ut fra ulike behov og organiseres på ulik måte. Tjenesten kan
tilbys i eller utenfor hjemmet, i eller utenfor institusjon og skal omfatte et forsvarlig
tjenestetilbud for personen som har omsorgsbehovet.
Avlastningstiltak skal hindre overbelastning, gi omsorgsyter nødvendig fritid og ferie og mulighet
til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter. Det er viktig at det organiseres forskjellige
avlastningsformer fordi behovene er svært ulike. Det har stor betydning at tilbudet er tilpasset
den enkeltes behov og at det gir trygghet og kontinuitet.
Avlastning
Tjenestebeskrivelse:

Avlastningstjenester innebærer alle typer avlastning, i hjemmet, på
institusjon, på dagsenter m.m. Alle typer helse- og omsorgstjenester
kan tildeles som avlastning til alle aldersgrupper med hjelpebehov.
Avlastningen skal gi deg rom for normal fritid, mulighet for å reise på
ferier og tid til å bevare ditt sosiale nettverk.
• Avlastning i form av besøkshjem/weekendhjem
• Avlastning i form av dagsenter
• Avlastning i form av døgn i hjemmet
• Avlastning i form av døgn, aktivitetsbasert
• Avlastning institusjon/bolig
• Avlastning timer i hjemmet
• Avlastning timer utenfor hjemmet, eks støttekontakt
• Avlastning praktisk bistand husholdning

Lovverk:

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og
omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav d. Se
også pasient- og brukerrettighetsloven § 2-8 om tiltak ved særlig
tyngende omsorgsoppgaver

Formål:

Formålet er at omsorgsyter skal få avlastning fra tyngende
omsorgsarbeid.

KRITERIER FOR TJENESTER TIL HJEMMEBOENDE
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Målgruppe:

Avlastning gis til omsorgsyter som til daglig gir omfattende omsorg til
en person med stort omsorgsbehov.

Kriterier/vurdering:

Tilbudet vurderes ut fra:
• Det skal være et særlig tyngende omsorgsarbeid.
• Hvor mange timer omsorgsarbeidet er beregnet til pr mnd.
• Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende
enn vanlig
• Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller
avbrudd i nattesøvnen
Kartlegging av brukers behov med IPLOS vurdering skal
gjennomføres.
Medisinske opplysninger fra fastlege skal innhentes ved behov.

Egenandel:
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Det kreves ikke egenbetaling for avlastningstiltak.
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5. KRITERIER FOR
INSTITUSJONSTJENESTER
5.1

OM INSTITUSJONSTJENESTER

Med institusjon menes blant annet sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for
heldøgns tjenester, aldershjem, barnebolig, avlastningsbolig, kommunal rusinstitusjon og
døgnplasser for øyeblikkelig hjelp etter helse og omsorgstjenesteloven § 3-5. Lovteksten er ikke
begrenset til disse institusjonstypene. En videreutvikling av de kommunale helse- og
omsorgstjenestene kan innebære at kommuner bygger opp andre institusjoner.
Omsorgsboliger og andre tilpassede boliger som bofellesskap, trygdeboliger eller lignende er
ikke institusjoner. Beboere i slike boliger betaler leie og bor i sine egne hjem. De har krav på å få
dekket sine hjelpebehov ved individuelle vedtak om helsetjenester i hjemmet, personlig
assistanse mv.
I dette forsøket er det laget kriterier for ulike korttidsopphold og langtidsopphold i institusjon og
kan gjelde plass i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester eller
annen institusjon.
Den 13. juni 2016 vedtok Stortinget lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og
omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt
for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister. Grunnlaget for lovvedtaket er Prop. 99 L (20152016) og Innst. 372 L (201-2016).
Forskrift som gjelder for kommuner i forsøket er lagt inn i under kap. 5.3.1.

5.2

INSTITUSJONSTJENESTER - KORTTIDSOPPHOLD

5.2.1 Tidsbegrenset opphold – avlastning
Tidsbegrenset opphold - avlastning
Tjenestebeskrivelse:
Tidsbegrenset opphold i institusjon med heldøgns helse- og
omsorgstjenester der formålet er å avlaste personen/personene
(pårørende eller andre) som til daglig utfører omsorgsarbeidet.

Kriterier for institusjonstjenester
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Lovverk:

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav d.

Formål:

Den daglige omsorgsyter skal få avlastning fra sine daglige
omsorgsoppgaver.

Målgruppe:

Avlastning gis til omsorgsyter som til daglig gir omfattende omsorg til
en person med stort omsorgsbehov.

Kriterier/vurdering:

Følgende vurderes:
• Om det er særlig tyngende omsorgsoppgaver for
omsorgsyter
• Om det er forsvarlig med avlastningstiltak i eget hjem
• Om søker selv ønsker korttidsopphold i institusjon
• Samtykkekompetanse skal vurderes
Kartlegging av behov med IPLOS vurdering skal gjennomføres
Medisinske opplysninger fra fastlege skal innhentes

Egenandel:
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Det tas ikke egenandel for avlastningsopphold
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5.2.2 Tidsbegrenset opphold i institusjon - rehabilitering
Tidsbegrenset opphold i institusjon - rehabilitering
Tjenestebeskrivelse:
Tidsbegrenset opphold i institusjon med heldøgns helse- og
omsorgstjenester med særskilt tilrettelagte rehabiliteringstjenester.
Lovverk:

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og
omsorgstjenesteloven §§ 3-1og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c.

Formål:

Rehabilitering er en tidsavgrenset tjeneste som ytes for å kunne gi
assistanse/ bistand til den enkeltes egen innsats for å oppnå best
mulig funksjon og mestringsevne, likeverd og deltakelse sosialt og i
samfunnet.
• Ytes til alle som har behov for rehabilitering grunnet medfødt
eller ervervet funksjonshemming eller kronisk sykdom.
• Den som står i fare for å utvikle varig funksjonshemming eller
kronisk sykdom.
• Den som har vanskeligheter med å opprettholde og mestre
hverdagsaktiviteter i eget hjem og i andre omgivelser som er
viktige for dem.

Målgruppe:

Rehabilitering i institusjon kan være et tilbud til
• Personer der rehabilitering utenfor institusjon ikke er nok
eller som et tilbud i en lengre rehabiliteringsprosess.
• Personer som har behov for tverrfaglige, koordinerte
tjenester for å forbedre eller vedlikeholde sitt funksjonsnivå
og opplevelsen av selvstendighet og mestring.
• Personer som av helsemessige årsaker, boforhold, utrygghet,
risiko for fall og lignende ikke kan gis nødvendig oppfølging
og trening i eget hjem.

Kriterier/vurdering:

Følgende vurderes:
• Om personen selv er motivert for rehabilitering
• Om tilrettelegging i hjemmet, eller rehabilitering på andre
arenaer vurderes som uten nytte, vanskelig eller uønsket.
• Om det er dokumentert potensiale for rehabilitering av
samarbeidspartnere i og utenfor kommunen, eksempelvis
spesialisthelsetjenesten, fastlege og andre faggrupper i
kommune
• Om det er et rehabiliteringsbehov som fortrinnsvis ikke
krever opphold i rehabiliteringssenter på 2 eller 3 linje nivå.

Kriterier for institusjonstjenester
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•

Samtykkekompetanse skal vurderes

Kartlegging av behov med IPLOS vurdering skal gjennomføres.
Tverrfaglig vurdering skal legges til grunn.
Medisinske opplysninger fra fastlege og/eller
spesialisthelsetjenesten skal innhentes
Egenandel:
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Det tas egenandel for korttids – og rehabiliteringsopphold
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5.2.3 Tidsbegrenset opphold – annet korttidsopphold
Tidsbegrenset opphold – annet korttidsopphold
Tjenestebeskrivelse:
Tidsbegrenset opphold i institusjon med heldøgns helse- og
omsorgstjenester med særskilt tilrettelagte helsetjenester kan
gjelde:
•
•
•

Behandling og utredning
Tilbud om lindrende behandling ved livets slutt
Annet

Lovverk:

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og
omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c.

Formål:

Tidsbegrenset opphold i institusjon er tjenester til personer som for
en kortere periode har omfattende behov for helse- og
omsorgstjenester eller for utredning og vurdering.

Målgruppe:

Korttidsopphold i institusjon kan være et tilbud til:
• Personer som i en overgangsperiode trenger medisinsk
behandling, omsorg ved sykdom, utredning og observasjon,
samt etterbehandling/oppfølging etter sykehusopphold.
• Personer med behov for lindrende behandling ved livets slutt
og der tjenester ikke kan, eller familien ikke ønsker at disse
skal gis i hjemmet.
• Personer som har andre omfattende behov for helse – og
omsorgstjenester og der heldøgns tidsbegrenset opphold i
institusjon vil være best egnet.
• Personer med kjent demensdiagnose der det er behov for
observasjon og vurdering av bistandsbehov

Kriterier/vurdering:

Annet korttidsopphold kan gjelde:
• Utskrivningsklare pasienter fra sykehus
• Hjemmeboende personer med forverret helsetilstand
o henvendelse fra pasienten selv og/eller pårørende
o henvendelse med opplysninger fra fastlege,
hjemmetjenesten, andre
• Der det er nødvendig med døgnkontinuerlig observasjon,
oppfølging og behandling av en kortere eller forbigående
karakter.
• Der det er behov for palliativ helse- og omsorg.
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Søker må selv ønske korttidsopphold i institusjon.
Samtykkekompetanse vurderes.
Kartlegging av behov med IPLOS vurdering skal gjennomføres.
Medisinske opplysninger fra sykehus og/eller fastlege skal innhentes.
Egenandel:
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5.3

INSTITUSJONSTJENESTER - LANGTIDSOPPHOLD

5.3.1 Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende
bolig for kommunene i forsøket
I henhold til brev av 10.11.2016 fra Helse- og omsorgsdepartementet fikk Helsedirektoratet i
oppdrag å utvikle forskrift som fastsetter kriterier for tildeling av langtidsopphold for de fire
kommunene som inngår i forsøk med statlig finansierings modell A i tråd med ny § 3-2 a i helseog omsorgstjenesteloven. Helsedirektoratet samarbeidet med kommuner i modell A om
utarbeiding av forskriften. Denne forskriften vil gjelde for alle kommuner som deltar i forsøk
med statlig finansiering av omsorgstjenestene.
Forskriften skal ivareta innbyggernes behov for nødvendige helse- og omsorgstjenester i form av
opphold på sykehjem, eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester og gi
innbyggerne forutsigbarhet ved tildelingen av langtidsopphold.
Forskriften som gjelder for kommuner i forsøket er gjengitt her. I tillegg er Notat om kommunal
forskrift lagt som vedlegg til dette dokumentet.
Følgende forskrift gjelder for kommunene i forsøket:
Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt
tilrettelagt for heldøgns tjenester for …… kommune
Kommunal forskrift om langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for
heldøgns tjenester for ……….. kommune er gitt med hjemmel i Lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) av 24. juni 2011 nr. 30 § 3-2 a annet ledd.
Forskriften er gitt av ………. kommunestyre i vedtak av xx.xx.xxxx, og kunngjort i Norsk Lovtidend den
xx.xx.xxxx.
Kapittel 1 Formål og virkeområde
§ 1-1 Formål
Forskriften skal ivareta innbyggernes behov for nødvendige helse- og omsorgstjenester i form av
opphold på sykehjem, eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester og gi
innbyggerne forutsigbarhet ved tildelingen av langtidsopphold.
§ 1-2 Virkeområde
Forskriften gjelder personer som søker eller har behov for langtidsopphold i sykehjem eller
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i ……….. kommune, jf. pasient- og
brukerrettighetsloven §§ 2-1 e, 2-1 a annet ledd, og helse- og omsorgstjenesteloven §§, 3-2 første
ledd nr. 6 bokstav c) og 3-2 a første ledd.
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§ 1-3 Definisjoner:
I forskriften her menes med:
a) tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester: Bolig utformet for yting av samme
type helse- og omsorgstjenester som gis på sykehjem, der tjenestemottaker får heldøgns helse- og
omsorgstjenester med tilsyn og tilkallingstid likt som for sykehjem. Tilsyn skal tilbys hele døgnet og
personell skal ha base i eller i umiddelbar nærhet av boligene. Boligene skal ha ordninger for
legetilsyn, enten ved fastlege eller tilsynslege. Responstiden skal være kort og ivareta beboernes
behov for trygghet. Tjenestene skal som utgangspunkt ytes umiddelbart.
b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns
tjenester på ubestemt tid.
c) yngre personer: Personer under 67 år.
Kapittel 2 Tildelingskriterier
§ 2-1 Generelle tildelingskriterier
Personer som ikke på et forsvarlig nivå får dekket sitt daglige behov for helsetjenester, pleie og
omsorg i eget hjem skal innvilges langtidsopphold.
Videre skal det innvilges langtidsopphold til personer som er varig ute av stand til å ta vare på seg
selv og som ikke mestrer dagliglivets gjøremål, grunnet mentalt og/eller fysisk funksjonstap og /eller
alvorlig sykdom.
Personer som fyller kriteriene for langtidsopphold i andre ledd, men som forsvarlig kan ivaretas i eget
hjem inntil slik plass tilbys, kan settes på venteliste i påvente av ledig plass i kommunens helse- og
omsorgstjeneste eller kjøp av egnet tilbud fra annen leverandør.
Langtidsopphold skal fortrinnsvis være et tilbud til eldre. For yngre personer skal det søkes å etablere
et alternativt tilbud i eget hjem (eksempelvis omsorgsbolig, bofelleskap eller lignende).
Personer med diagnosen demens skal fortrinnsvis gis tilbud om skjermet/tilrettelagt langtidsopphold.
§ 2-2 Vurdering av behovet for langtidsopphold
Før tildeling av langtidsopphold, eller plass på venteliste skal det innhentes:
1. opplysninger fra bruker og fra pårørende/verge,
2. dokumentert vurdering inkludert oppdatert IPLOS registrering, fra aktuelle tjenester
dersom søker mottar andre helse og omsorgstjenester
3. medisinske opplysninger fra fastlege eller fra spesialisthelsetjenesten
Før tildeling skal andre relevante tiltak som tidsbegrenset opphold i institusjon, dagtilbud, utvidet
hjemmetjenester og bedre tilrettelegging i hjemmet være utprøvd og/eller vurdert i tråd med
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prinsippet om laveste effektive omsorgsnivå (LEON). Mistanke om svikt i egenomsorg på grunn av
demens, skal være utredet før langtidsopphold tilbys.
§ 2-3 Samboergaranti
Personer som fyller kriteriene, og har ektefelle/samboer som mottar langtidsopphold skal gis
opphold på samme sted.
Hvis begge ønsker det, bør ektefelle/samboer som ikke fyller kriteriene, tilbys å kunne bo sammen
med person med langtidsopphold. Ektefelle/samboers behov for helse- og omsorgstjenester må
vurderes på vanlig måte.

Kapittel 3 Vedtak og venteliste
§ 3-1 Venteliste
Kommunen skal ha en venteliste som oppdateres kontinuerlig med oversikt over søkere som er
vurdert til å være best tjent med langtidsopphold, men som i påvente av plass kan ivaretas forsvarlig
i eget hjem.
Informasjon om ventelistene skal inngå i kommunens styringssystem for å sikre riktig dimensjonering
av kommunens helse- og omsorgstjeneste.
§ 3-2 Vedtak
Personer som blir vurdert å være best tjent med langtidsopphold, men som kan ivaretas forsvarlig i
eget hjem inntil slik plass kan tilbys, skal få vedtak om at de står på venteliste for langtidsopphold. Av
vedtaket skal det fremgå at det er klagerett etter pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. Videre skal
vedtaket fylle de krav som stilles i forvaltningsloven kapittel V.
Personer som har fått vedtak om å settes på ventelisten skal på vanlig måte tildeles nødvendige
helse- og omsorgstjenester i ventetiden.
§ 3-3 Prioritering av personer på ventelisten
Personer som står på listen og som ikke lengre forsvarlig kan ivaretas i hjemmet skal umiddelbart gis
langtidsopphold.
Ved ledig kapasitet skal personen som etter en helse- og sosialfaglig vurdering har størst behov for
heldøgns helse- og omsorgstjenester prioriteres først. I vurderingen bør det legges særskilt vekt på
om personen har behov for omsorg ved livets slutt, kognitiv svikt eller andre særskilte behov som
tilsier at behovet for langtidsopphold er større enn andre på listen. Det skal legges stor vekt på
pasienten eller brukerens ønsker.
Videre kan det i prioriteringsvurderingen blant annet legges vekt på:
-

pasienten eller brukerens fysiske og psykiske funksjonsnivå og hjelpebehov
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-

medisinske vurderinger og diagnoser
ernæringsstatus
prognoser for hjelpebehov og funksjonsnivå
vurdering av rehabiliteringspotensialet
kommunens øvrige tjenestetilbud, herunder hjemmetjenester, velferdsteknologi og andre
tilretteleggingsmuligheter i eget hjem
pasienten eller brukerens hjemmesituasjon, herunder pårørendes situasjon

-

pasientens ektefelle eller samboer mottar langtidsopphold

§ 3-4 Ventelistegaranti
Personer som er satt på venteliste skal få tilbud om langtidsopphold innen 3 måneder.
Ved fristbrudd, skal pasient/bruker gis mulighet til å velge mellom tilgjengelig plass hos andre
tilbydere eller fortsatt vente på langtidsopphold i kommunen.
Kapittel 4 Ikrafttredelse
§ 4-1 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft fra ……...

5.3.2 Langtidsplass i institusjon – ordinær sykehjemsplass
Ordinær sykehjemsplass
Tjenestebeskrivelse:
Langtidsplass i institusjon er et varig botilbud for personer med
heldøgns helse- og omsorgsbehov.
Gjelder plass i sykehjem.
Kan også gjelde plass i aldershjem.
Lovverk:

Formål:

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og
omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c.

•
•
•
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Å ivareta personens grunnleggende behov, med respekt for
det enkelte menneskes egenverd og livsførsel
Å gi et samordnet helse-, helse- og omsorgstilbud hvor den
enkelte føler trygghet og som ivaretar medvirkning,
livskvalitet og rettssikkerhet
Å bidra til en aktiv og meningsfylt hverdag for beboerne.
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Målgruppe:

Personer som er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og som ikke
lenger mestrer dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk
funksjonstap.
Personer som ikke på et forsvarlig nivå får dekket sitt daglige behov
for helsetjenester, pleie og omsorg i eget hjem.

Kriterier/vurdering:

Langtidsopphold i institusjon skal fortrinnsvis være et tilbud til eldre.
For yngre personer skal det søkes å etablere et alternativt tilbud i
eget hjem (eksempelvis omsorgsbolig, bofelleskap eller lignende).
Andre relevante tiltak som f.eks tidsbegrenset opphold i institusjon,
dagtilbud, utvidet hjemmetjenester og bedre tilrettelegging i
hjemmet skal på forhånd være utprøvd og/eller vurdert (LEON)
Mistanke om svikt i egenomsorg på grunn av demens, skal være
utredet før langtidsplass i sykehjem tilbys. Personer med diagnosen
demens skal fortrinnsvis gis tilbud i skjermet/tilrettelagt
sykehjemsplass.
Det skal innhentes opplysninger fra bruker og fra pårørende/verge
etter samtykke.
Det må foreligge en dokumentert vurdering inkludert oppdatert
IPLOS registrering, fra de aktuelle tjenester dersom søker mottar
andre helse og omsorgstjenester.
Medisinske opplysninger fra fastlege eller fra
spesialisthelsetjenesten innhentes.

Egenandel:
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5.3.3 Langtidsplass i institusjon – skjermet/tilrettelagt plass
Skjermet/ tilrettelagt institusjonsplass
Tjenestebeskrivelse:
Skjermet/tilrettelagt institusjonsplass er et varig botilbud for
personer med kognitiv svikt og personer med demens og som har
behov for heldøgns helse- og omsorg.
Kan gjelde plass i sykehjem eller annen institusjon.
Lovverk:

Formål:

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a, annet ledd, jf. helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6, bokstav c.
•
•
•

Målgruppe:

Å ivareta brukernes grunnleggende behov, med respekt for
det enkelte menneskes egenverd og livsførsel
Å gi et samordnet helse-, helse- og omsorgstilbud hvor den
enkelte føler trygghet og som ivaretar medvirkning,
livskvalitet og rettssikkerhet
Å bidra til en aktiv og meningsfylt hverdag for beboerne.

Personer som er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og som ikke
lenger mestrer dagliglivets gjøremål på grunn av kognitiv svikt (f.eks.
personer med demens).
Personer som ikke på et forsvarlig nivå får dekket sitt daglige behov
for helsetjenester, pleie og omsorg i eget hjem.

Kriterier/vurdering:

Skjermet institusjonsplass skal fortrinnsvis være et tilbud til eldre.
For yngre personer skal det søkes å etablere et alternativt tilbud i
eget hjem (eksempelvis omsorgsbolig, bofelleskap eller lignende).
Andre relevante tiltak som t.d. tidsbegrenset opphold i institusjon,
dagtilbud, utvidet hjemmetjenester og bedre tilrettelegging i
hjemmet skal på forhånd være utprøvd og/eller vurdert (LEON)
Mistanke om svikt i egenomsorg på grunn av demens, skal være
utredet før langtids skjermet/tilrettelagt plass i sykehjem tilbys.
Det skal innhentes opplysninger fra bruker og pårørende/verge.
Det må foreligge en dokumentert vurdering inkludert oppdatert
IPLOS registrering, fra de aktuelle tjenester dersom søker mottar
andre helse og omsorgstjenester.
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Medisinske opplysninger fra fastlege eller fra
spesialisthelsetjenesten innhentes
Egenandel:

Kriterier for institusjonstjenester

Det beregnes vederlag for fast plass i sykehjem/institusjon
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5.3.4 Langtidsplass i institusjon – forsterket plass
Forsterket institusjonsplass
Tjenestebeskrivelse:
Forsterket institusjonsplass er et varig botilbud for personer
med særskilte behov for et forsterket tilbud av heldøgns helse- og
omsorgstjenester.
Kan gjelde plass i sykehjem, barnebolig, eller annen institusjon.
Lovverk:

Formål:

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a, annet ledd, jf. helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6, bokstav c.
•
•
•

Målgruppe:

Å ivareta brukernes grunnleggende behov, med respekt for
det enkelte menneskets egenverd og livsførsel
Å gi et samordnet helse- og omsorgstilbud hvor den enkelte
føler trygghet og som ivaretar medvirkning, livskvalitet og
rettssikkerhet
Å bidra til en aktiv og meningsfylt hverdag for beboerne.

Personer som er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og som
ikke mestrer dagliglivets gjøremål, grunnet mentalt og/eller fysisk
funksjonstap og /eller alvorlig sykdom.
Personer som ikke på et forsvarlig nivå får dekket sitt daglige behov
for helsetjenester i eget hjem.

Kriterier/vurdering:

Andre relevante tiltak som t.d. korttidsplass, dagtilbud, utvidet
hjemmetjenester og bedre tilrettelegging i hjemmet skal på forhånd
være utprøvd og/eller vurdert (LEON)
Det skal innhentes opplysninger fra den som søker om plass og
pårørende/verge.
Det må foreligge en dokumentert vurdering inkludert oppdatert
IPLOS registrering, fra de aktuelle tjenester dersom søker mottar
andre helse- og omsorgstjenester.
Det skal innhentes medisinske opplysninger fra fastlege og
spesialisthelsetjeneste, herunder også kompetansesenter som har
vært involvert i utredning og oppfølging.
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5.4

Vedlegg

Notat om Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem
eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Akommuner - Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene
1 Bakgrunn for forskriften
1.1 Innledning
Helse- og omsorgsdepartementet ga i brev av 10. november 2016 Helsedirektoratet i oppdrag å
utarbeide kommunale forskrifter til bruk i de fire A-kommunene som deltar i Forsøk om statlig
finansiering av omsorgstjenestene (heretter SIO).
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) av 24. juni
2011 nr. 30 § 3-2 a, innebærer at kommunen skal gi forskrift med kriterier for tildeling av
langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.
Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men
hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av
langtidsopphold. Forskriften skal videre regulere hvordan kommunen skal følge opp pasienter eller
brukere som venter på langtidsopphold.
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a lyder:
«§ 3-2 a. Kommunens ansvar for tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt
tilrettelagt for heldøgns tjenester
Kommunen skal tilby opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns
tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre
pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.
Kommunen skal gi forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende
bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere
som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med
forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold. Forskriften skal videre regulere hvordan
kommunen skal følge opp pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold.
(Kommunen skal treffe vedtak om kriteriene etter andre ledd er oppfylt. Kommunen skal føre
ventelister over pasienter og brukere som venter på langtidsopphold etter andre ledd.)* fjerde ledd
trer ikraft 1.7.2017.»
Pasient eller bruker er gitt en motsvarende rett til opphold i sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt
for heldøgns tjenester i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e, som lyder:
Pasient eller bruker har rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for
heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet
som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.
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[Pasient eller bruker som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold i sykehjem
eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, men som oppfyller kriteriene for
tildeling av langtidsopphold etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a andre ledd, har rett til
vedtak om dette.] (Trer i kraft fra 1.7.2017)
I samarbeidsavtalene mellom staten v/Helsedirektoratet og de fire A-kommunene er det under punkt
1.4 lagt til grunn at «Kommunen skal i forsøksperioden følge de instrukser som Helsedirektoratet gir
om forståelse og praktisering av de statlige kriteriene for arbeidsprosess og tjenestetildeling (…)» For
at forsøket skal kunne nå sitt mål om å sikre likebehandling av tjenestemottakere i de ulike
kommunene, må det vedtas fire likelydende kommunale forskrifter. Kommunene som deltar i SIO må
derfor legge samme forskrift til grunn i sin tildeling av helse- og omsorgstjenestene.
Dette notatet er basert på forarbeidene til lovbestemmelsen i prop. 99 L (2015-2016) Endringer i
pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (rett til opphold i sykehjem
eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister), samt
møter i arbeidsgruppen med deltakere fra alle de fire A-kommunene i SIO. Notatet bygger på
tilbakemeldingene kommunene har gitt i arbeidsgruppemøter 5. januar, 23. januar, 7. februar og 23.
februar 2017. Notatet med vedlagt utkast til kommunal kriterieforskrift har vært på høring i
kommunene, og skal vedtas i kommunestyrene før den skal kunngjøres i Norsk Lovtidend.

1.2 Spørsmål kommunene har tatt stilling til
Selv om forskriften må bygge på de kriteriene som gjelder for tildeling av tjenester i SIO, er
kommunene bedt om å ta stilling til en rekke spørsmål i tillegg til forskriften i sin helhet.
Helsedirektoratet har bedt om en særskilt vurdering av disse spørsmålene:
• Er definisjonen av «Tilsvarende bolig for heldøgns tjenester» dekkende for kommunens
tilbud, herunder om det er mer hensiktsmessig å definere tilsvarende tilkallingstid mer konkret
enn utkastet?
• Hvordan praktiserer kommunene «yngre personer» i kriteriene?
• Ønskes det at forskriften skal omfatte en ordning med fritt valg av sted for langtidsopphold?
• Er det ønske om en bestemmelse om «samboergaranti»?
• Gir momentene i forskriften § 3-3 et forsvarlig grunnlag for prioritering mellom søkere på
ventelisten?
• Ønsker kommunene at forskriften skal ha en ventelistegaranti og hvor lang bør fristen for
iverksetting eventuelt være?

1.3 Høringsprosessen
Alle fire kommuner har hatt egne prosesser i kommunene for å sikre at interessenter for forskriften
har fått anledning til å uttale seg.
1.3.1 Hobøl
Fra Hobøl kommune har vi fått tilbakemelding i brev av 3. februar 2017. I tilbakemeldingen fremgår
det at forskriften er diskutert av hovedutvalg oppvekst og omsorg samt at en administrativ gruppe
har arbeidet med forskriften. Det er ikke kommet ønsker om vesentlige endringer i forskriften.
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Hobøl ønsker som eneste kommune at ventelistegarantien bør være 6 måneder, kommunen uttaler
imidlertid at de har erfaringer med at personer som er alvorlig syke allikevel blir prioritert raskt.
1.3.2 Lillesand
Høringsutkastet er diskutert i Helse-, kultur- og velferdsutvalget møte, Eldrerådet og Helse-, kulturog velferdsutvalget. Av høringsinnspillene fremgår blant annet at det ønskes en samboergaranti,
også for samboere og ektefeller som kun delvis fyller kriteriene.
1.3.3 Stjørdal
Høringsnotatet har vært behandlet i ledermøter i etat omsorg, i møte med brukerforum og
pårørendeforeninger, samt behandlet politisk i Stjørdal eldreråd, Rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne og i Komite levekår.
Stjørdal kommune ønsker at forslag til § 2-3 om fritt valg av langtidsopphold tas inn i forskriften.
Stjørdal kommune foreslår at bestemmelsen om samboergaranti tas inn, men ikke som en
garantibestemmelse som utløser et rettskrav om lokalisering på et bestemt sted. Bestemmelsen bør i
stedet kun gi uttrykk for et ønskemål og en forventning den enkelte kan ha til den kommunale
omsorgstjenesten. Dette kan gjøres ved at ordlyden endres fra «skal» til «bør». Det kan vurderes at
dette tas inn som et eget ledd i § 2-3 om fritt valg av langtidsopphold fremfor i en egen
bestemmelse.
Videre foreslår Stjørdal kommune at ordlyden som er foreslått i § 2-4 vurderes endret fra «personer
som fyller kriteriene» til «personer som tildeles langtidsopphold» eller lignende, slik at ordlyden
eksplisitt avskjærer muligheten for at opphold tildeles basert på en prejudisiell vurdering av
kriteriene.
1.3.4 Os
I Os har høringsnotatet vært behandlet i tjenesteutvalget, Os eldreråd, råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne. Høringsinnspillene er positive til høringsnotatet.

2. Helsedirektoratets vurderinger og forslag
Helsedirektoratet og kommunene har i fellesskap kommet frem til en forskrift som bidrar til en
forutsigbar tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for
heldøgns tjenester og en god praksis for håndtering av ventelister.
Helsedirektoratet har tilpasset arbeidsgruppens forslag til en felles forskrift for alle kommunene på
bakgrunn av de høringsinnspillene som har kommet fra de fire kommunene. Helsedirektoratet har
forsøkt å ivareta alle høringsinnspill så langt det har latt seg gjøre, der direktoratet har lagt til grunn
at forslaget støttes av et flertall av kommunene.
Det er kommunestyret som har kompetanse til å fatte vedtak om forskrift. I utkastet er alle de fire Akommunene skrevet inn i forskriftsteksten. Før forskriften vedtas av kommunestyret må kommunen
fjerne de tre øvrige kommunenavnene slik at det kun står navnet til kommunen den gjelder for.
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2.1 Formål, virkeområde og definisjoner
Hva er formålet med forskriften?
Helsedirektoratet har i forslag til § 1-1 lagt til grunn at forskriften skal ivareta innbyggernes behov for
nødvendige helse- og omsorgstjenester i form av opphold i sykehjem, eller tilsvarende bolig særskilt
tilrettelagt for heldøgns tjenester. Videre er det i formålsangivelsen løftet frem hensynet til
forutsigbarhet ved tildeling av langtidsopphold, som forarbeidene har lagt stor vekt på.
Helsedirektoratet har ikke fått høringsinnspill på forslag til formålsbestemmelse.
Hvem gjelder forskriften for?
I angivelsen av virkeområde i forskriften § 1-2 har Helsedirektoratet foreslått at den skal gjelde
personer som søker eller har behov for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt
tilrettelagt for heldøgns tjenester i Hobøl/Lillesand/Os/Stjørdal kommune. I tråd med
departementets rundskriv I-43/99 - Ansvaret for å yte pleie- og omsorgstjenester til sterkt
pleietrengende ved flytting mellom kommuner (det såkalte flytterundskrivet) er det imidlertid ikke et
krav for å falle inn under forskriften at en person som søker om helse- og omsorgstjenester i en av de
nevnte kommunene oppholder seg i aktuell kommune på søknadstidspunktet. Søkere som bor
utenfor kommunen, men som ønsker å flytte dit og derfor søker om nødvendige helse- og
omsorgstjenester, skal vurderes på lik linje med personer som oppholder seg i kommunen.
For øvrig er det en forutsetning at pasient/bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester
etter pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-1 a annet ledd, eller 2-1 e første og annet ledd.
Helsedirektoratet har ikke fått innspill til forskriftens virkeområde.
Forskriftens definisjoner fremgår av § 1-3

- Hva menes med «tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester»?
Ved definisjonen av begrepet «tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester» har
direktoratet lagt til grunn uttalelsene fra Prop. 99 L (2015-2016) der det fremgår at utforming, tilsyn
og tilkallingstid er sentrale momenter ved vurderingen av om boligen er å anse som tilsvarende. I
forarbeidene er dette formulert slik:
«… boliger som er tilpasset for å kunne yte tjenester som dekker beboerens behandlings-, omsorgsog assistansebehov døgnet rundt. Beboeren må ved hjelp av tilkallingsmuligheter, som for eksempel
velferdsteknologiske innretninger, trygghetsalarm, snoralarm eller lignende kunne få kontakt og
bistand fra egnet personell, med tilsvarende responstid som vedkommende ville fått på sykehjem.
Tilsyn med pasienten eller brukeren må tilsvare det tilsynet som ville blitt gitt dersom vedkommende
hadde vært innlagt på institusjon.»
Forskriften er ikke ment å skulle omfatte alle kommunenes omsorgsboliger, men kun rette seg mot
de pasient- og brukergruppene som har samme behov for heldøgns tjenester som ytes i sykehjem.
Videre har vi lagt til grunn innspillene fra arbeidsgruppen med representanter fra de fire A –
kommunene. Vi har derfor lagt til grunn at det skal ytes heldøgns helse- og omsorgstjenester og
personell skal ha base i eller i umiddelbar nærhet av boligene. For at boligen skal anses som
tilsvarende har vi også tatt med innspill om at det skal være ordning for legetilsyn, enten ved fastlege
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eller tilsynslege slik det er krav om i sykehjem, jf. forskrift for sykehjem mv. § 3-2 bokstav b).
Definisjonen skal ikke være til hinder for at kommunen velger å tilby tjenester til tjenestemottakere
utenfor boligen der slik organisering vurderes som hensiktsmessig, f.eks. tilsyn ved et
dagaktivitetssenter.
Slik Helsedirektoratet har formulert kravet til tilkallingstid er det i vårt forslag definert til å være kort
og skal ivareta beboernes behov for trygghet. Arbeidsgruppen har vurdert om «kort tid» skal
ytterligere presiseres, men har kommet til at det vil gjøre det vanskeligere med lokal tilpasning til
forskriften. I definisjonen har vi stilt krav til at tjenestene som utgangspunkt skal kunne ytes
umiddelbart. Arbeidsgruppens forslag støttes av Stjørdal kommune.
Ikke alle pasienter kan motta tjenester i omsorgsbolig, det gjelder særlig personer som har vedtak
om tilbakehold i institusjon, etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. At enkelte pasienter
må gis tjenester i sykehjem er imidlertid ikke til hinder for at de omsorgsboligene som faller inn
under definisjonen anses som tilsvarende. Kommunene tilbyr også ulike tjenester i ulike
langtidsopphold. Pasienter og brukere må gis opphold i den boligen som kan tilby de tjenestene
pasient eller bruker har behov for, f.eks. skjermet avdeling for pasienter med demens.
Kommunene er bedt om å ta stilling til om vedlagt definisjon omfatter de kommunale tilbudene de
har som bør være omfattet av forskriften. Om definisjonen er for snever ved at den ikke omfatter alle
tilbud som skal omfattes, eller at den er for vid slik at den omfatter tilbud som ikke er å anse som
tilsvarende til sykehjem, ved f.eks. at den omfatter tilbud beregnet på andre pasient/brukergrupper.
Det er ikke kommet høringsinnspill som tilsier en annen definisjon.
Helsedirektoratet oppfordrer kommunene til selv å benytte definisjonen til å lage en liste over sitt
tilbud av «tilsvarende boliger», slik at det er klart hvilke boliger som er ment omfattet av forskriften.
- Hva menes med «yngre personer»?
«Yngre personer» skal etter forskriften forstås som personer under 67 år. Det er samme definisjon
som benyttes i kommunens rapporteringer. Arbeidsgruppen har også vurdert å benytte
aldersgrensen 65 år som er lagt til grunn ved definisjonen av «yngre demente» i
demensretningslinjen som er under utarbeiding i Helsedirektoratet. Også aldersgrensen på 50 år som
benyttes av kommunene i rapporteringen av unge funksjonshemmede i alders- og sykehjem kan
være et alternativt utgangspunkt for definisjonen. Grensen for å defineres som yngre er imidlertid
etter denne definisjonen satt lavt, og er tidligere kritisert av Norges handikapforbund og FFO. En lavt
definert alder vil imidlertid gi kommunene et større handlingsrom ved utformingen av
tjenestetilbudet.
Helsedirektoratet vil presisere at yngre personer som vurderes å fylle vilkårene for sykehjemsplass,
og som ønsker et slikt tilbud skal få slik plass uavhengig av definisjonen. Slik kriteriene er utformet i
SIO stilles det kun krav til at det skal forsøkes å finne andre løsninger først. Forskriftens § 2-1 tredje
ledd lyder:
«Langtidsopphold skal fortrinnsvis være et tilbud til eldre. For yngre personer skal det søkes å
etablere et alternativt tilbud i eget hjem (eksempelvis omsorgsbolig, bofelleskap eller lignende).» (Vår
understrekning)
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Det har også vært vurdert om det i det hele tatt har vært behov for å definere hva som menes med
«yngre». Arbeidsgruppen har kommet frem til at å unnlate å definere en slik alder vil tilsløre
kriteriene og ikke være i tråd med lovens og forskriftens formål om å bidra til forutsigbarhet ved
tildeling av langtidsopphold.
Fra Stjørdal kommune har det kommet innspill på at definisjonen av yngre personer ikke bør være til
hinder for å få rett tilbud. Helsedirektoratet mener at dette er ivaretatt av forskriften, da § 2-1 tredje
ledd forutsetter det skal søkes å etablere alternative tilbud i eget hjem. Der dette ikke er forsvarlig
eller av andre grunner ønsket av yngre personer å motta sykehjemsplass er ikke forskriften til hinder
for slik tildeling.

- Hva menes med «langtidsopphold»?
Det fremgår av forarbeidene1 at «langtidsopphold» etter kriterieforskriften skal forstås som «opphold
uten sluttdato, dvs. tidsubegrenset opphold». Det er derfor verdt å merke seg at definisjonen etter
kriterieforskriften ikke defineres likt som langtidsopphold etter forskrift om egenandel for helse- og
omsorgstjenester av 16. desember 2011 nr. 1349. Kriteriene gitt med hjemmel i helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-2 a er begrunnet i andre hensyn enn egenandelsforskriftens regulering av
betalingen for oppholdet, og kriterieforskriften må derfor legge en annen definisjon til grunn. I
egenandelsforskriften defineres langtidsopphold som tidsubegrenset eller mer enn 60 døgn pr.
kalenderår. Definisjonen etter forarbeidene innebærer i motsetning til egenandelsforskriften at
personer som i løpet av ett kalenderår har behov for flere korttidsopphold som til sammen utgjør
mer enn 60 dager ikke nødvendigvis omfattes av kriterieforskriften. Det avgjørende i slike tilfeller blir
om pasient/bruker har behov for et «tidsubegrenset» opphold.
1 Pkt. 7.3.4 s. 27

For å forenkle forskriftens språk benyttes begrepet «langtidsopphold» også som samlebegrep for
«sykehjem og tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester». Begrepet er ment å
omfatte både tidsaspektet i langtidsopphold i betydning «tidsubegrenset», og for tjenestested
«sykehjem og tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester».
Helsedirektoratet foreslår derfor følgende definisjon av «langtidsopphold»:
«Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt
tid.»
Vi har ikke mottatt høringsinnspill knyttet til definisjonen av langtidsopphold.

2.2 Tildelingskriterier
Kriteriene er de samme som gjelder for tildeling av langtidsopphold i kriteriedokumentet Akommunene i SIO skal følge. Det er ikke rom for å endre innholdet i kriteriene da det vil endre
forsøket. Et av hovedhensynene bak SIO-forsøket er å undersøke om statlige kriterier kan bidra til
likere tildeling av helse- og omsorgstjenester i kommunene. Det er derfor av stor betydning for
forsøket at de fire A-kommunene har like forskrifter.
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Kriteriene for langtidsopphold i sykehjem er i forsøket delt opp i tre. Det er gitt kriterier for ordinære
sykehjemsplasser, forsterket institusjonsplass, og skjermet/tilrettelagt institusjonsplass. Kriteriene er
langt på vei overlappende selv om de retter seg mot noe ulike brukergrupper.
I forskriften er kriteriene systematisert i to ulike bestemmelser. I forskriften § 2-1 er kriteriene som
retter seg mot vurdering av om hvorvidt pasient/bruker skal få tilbud om langtidsopphold. Mens
forskriftens § 2-2 inneholder kriteriene som knytter seg til arbeidsprosessen forut for vurderingen.
Kommunene gjøres derfor oppmerksomme på at det er begrenset anledning til å gjøre endringer i
utkastet til forskriftens bestemmelser §§ 2-1 og § 2-2.
Tildelingskriteriene må også leses på bakgrunn av arbeidsprosesskriteriene i SIO som blant annet
bygger på «hva er viktig for deg» metodikken, og som stiller krav til tverrfaglige vurderinger.
Hvem har krav på langtidsopphold?
Kriteriene for å få innvilget langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig bygger på en helse- og
omsorgsfaglig vurdering av søkers nødvendige behov for slikt opphold. Kriteriene skiller mellom to
ulike grupper med søkere. Den første er personer som ikke på et forsvarlig nivå får dekket sitt daglige
behov for helsetjenester, pleie og omsorg i eget hjem. Slike søkere skal innvilges langtidsopphold i
sykehjem eller i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester uten å bli satt på
venteliste, og vedtaket skal effektueres så raskt som mulig.
Videre følger det av forskriftens § 2-1 annet ledd at søkere som er varig ute av stand til å ta vare på
seg selv og som ikke mestrer dagliglivets gjøremål, grunnet mentalt og/eller fysisk funksjonstap og
/eller alvorlig sykdom, og derfor vil være best tjent med langtidsopphold, skal innvilges
langtidsopphold.
Av bestemmelsens tredje ledd fremgår det at personer som forsvarlig kan ivaretas med tjenester i
eget hjem kan settes på venteliste i påvente av ledig plass i kommunens helse- og omsorgstjeneste
eller kjøp av egnet tilbud fra annen tilbyder. Det forutsettes at disse pasientene gis tilbud om
langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig beregnet for heldøgns tjenester innen tre
måneder, jf. forskriftens § 3-4.
Langtidsopphold i sykehjem har lenge vært problematisert for yngre personer med
funksjonshemminger. I kriteriene til SIO har det vært forutsatt at langtidsopphold i institusjon skal
fortrinnsvis være et tilbud til eldre. Kriteriene tar derfor utgangspunkt i at for «yngre personer» skal
det søkes å etablere et alternativt tilbud i eget hjem (eksempelvis omsorgsbolig, bofelleskap eller
lignende), i stedet for sykehjem. Det må i denne vurderingen legges stor vekt på pasienten/brukerens
ønsker.
Informasjon som må foreligge før det fattes vedtak om langtidsopphold:
Kriteriene for SIO forutsetter at det skal innhentes informasjon før vedtak om langtidsopphold fattes.
I § 2-2 er disse kriteriene sammenfattet. Bestemmelsen innebærer at det må innhentes, opplysninger
fra pasient/bruker, fra pårørende og eventuelt verge med mandat på det personlige området,
dokumentert vurdering inkludert oppdatert funksjonsvurdering ved bruk av IPLOS (Individbasert
pleie- og omsorgsstatistikk), fra aktuelle tjenester dersom søker mottar andre helse og
omsorgstjenester, samt medisinske opplysninger fra fastlege eller fra spesialisthelsetjenesten.

56

Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester

Videre skal det forut for tildelingen vurderes eller forsøkes andre relevante tiltak som tidsbegrenset
opphold i institusjon, dagtilbud, utvidet hjemmetjenester og bedre tilrettelegging i hjemmet, i tråd
med prinsippet om laveste effektive omsorgsnivå (LEON). For søkere der det er mistanke om svikt i
egenomsorg på grunn av demens, skal det foreligge en utredning av demens før langtidsopphold i
sykehjem tilbys. Videre forutsetter kriteriene at personer med diagnosen demens fortrinnsvis skal gis
tilbud i skjermet/tilrettelagt sykehjemsplass eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns
tjenester.

2.3 Fritt sykehjemsvalg og samboergaranti
Fritt valg av sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester
I SIO er det ikke stilt krav til fritt sykehjemsvalg. Det er imidlertid mange kommuner som har slike
ordninger. Helsedirektoratet har foreslått en bestemmelse for hvordan dette kan løses dersom
kommunene ønsker en slik ordning.
I forslaget kan søkere gis anledning til selv å prioritere mellom kommunens ulike tilbud om
langtidsopphold. Det er imidlertid forutsatt at søkere kun kan velge mellom tilbud med et nødvendig
omsorgsnivå. De ulike tilbudene om langtidsopphold har ulike tjenestetilbud. Dersom man prioriterer
en plass til et botilbud man ikke har behov for f.eks. skjermet botilbud for personer med demens, vil
man ikke har krav på plass. Søkere som takker ja til annen ledig plass enn den prioriterte, vil måtte få
tilbud om den prioriterte når det er ledig kapasitet. Dersom søker takker nei til plassen, vil
vedkommende bli stående på ventelisten i påvente av ledig kapasitet ved det ønskede sykehjemmet
eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Ventelistegarantien kan ikke gjelde
for pasienter som takker nei til en ikke prioritert plass.
§ 2-3 Fritt valg av langtidsopphold
Personer som søker om langtidsopphold skal gis anledning til selv å prioritere mellom kommunens
ulike tilbud om langtidsopphold, forutsatt at omsorgsnivået som tilbys er nødvendig.
Ved tildeling av annen langtidsopphold enn den søker har ønsket, skal det gis tilbud om å flytte til
ønsket plass så snart det er mulig.
Søkere som takker nei til ikke prioritert plass mister ikke retten til å stå på ventelisten, men har ikke
krav på ventelistegarantien.
Arbeidsgruppen har vurdert Helsedirektoratets forslag og kommet til at en slik ordning vil bli for
vanskelig å praktisere. Spesielt det å håndtere kombinasjonen venteliste til plass og venteliste til
prioritert plass kan by på problemer for kommunens tildelingsenhet. Det er også reist innvendinger
mot at det vil være vanskelige å håndtere søknader der pasient/bruker ikke har behov for særskilte
tjenester som ytes i botilbudet. Bestemmelsen ble derfor tatt ut av forskriftsforslaget som var på
høring.
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Stjørdal har som eneste kommune gitt innspill på at de ønsker en bestemmelse om fritt valg av
langtidsopphold. Helsedirektoratet ser at en slik bestemmelse kan være ønskelig for søkere av
langtidsopphold. Kommunenes ulike tilbud om langtidsopphold varierer mellom kommunene.
Helsedirektoratet har derfor kommet til ikke å ta med bestemmelsen i forskriften. Stjørdal kommune
står imidlertid fritt til å praktisere fritt valg av langtidsopphold i sin kommune uten at dette
forskriftsfestes.
Samboergaranti
Etter innspill fra Lillesand kommune har arbeidsgruppen drøftet samboergaranti på bakgrunn av
mediaoppslag fra Arendal kommune. For ektefeller og samboere som ønsker å bo sammen vil en
samboergaranti kunne være av stor betydning for de den gjelder. Blant annet har Oslo kommune
følgende samboergaranti:
«Ektepar eller samboere kan søke om å få bo sammen på institusjon. Ektepar eller samboere skal få
mulighet til å bo sammen på institusjon selv om bare en har fått vedtak om langtidsopphold. Det
forutsetter at den andre part også trenger helse- og omsorgstjenester, samt delvis oppfyller kriterier
for tildeling av korttidsopphold.»
Helsedirektoratet har derfor drøftet samboergaranti med arbeidsgruppen.
For ektepar/samboerpar kan det være av stor verdi at man får tilbringe de siste leveårene sammen.
Det fremkom i drøftingen at ønsket om felles bopel på institusjon for ektepar/samboere fremkom
relativt sjelden. I alle kommunene var erfaringene at de så langt det lot seg gjøre imøtekom slike
ønsker innenfor dagens ordning. Hvis ektepar/samboere begge var vurdert i behov av
langtidsopphold ble det tilrettelagt for at de kunne bo på samme sted. Der en av dem var
hjemmeboende kunne det bli etablert ordninger som daglig transport fra hjemmet til institusjonen,
muligheter for felles måltider og hvilestol på rommet til beboer. Tilbudet blir tilrettelagt gjennom
dialog med sykehjemsbeboer, ektefelle og pårørende og tilpasses ektefeller i størst mulig grad ut fra
ønsker og behov. Det vil kunne oppstå situasjoner der ektefelle som ikke er vurdert å ha behov for
langtidsopphold ønsker å flytte til sykehjemmet sammen med ektefellen. Spørsmålet er da om den
som er gitt rett til sykehjemsopphold uten å ha et nødvendig behov, må flytte ut etter ektefellens
død. En slik flytting kan skape krevende situasjoner, særlig hvis beboeren har solgt sitt opprinnelige
hjem.
Det har i arbeidsgruppen ikke vært ønske om en samboergaranti som den som benyttes i Oslo, da det
gir rett til sykehjemsplass for ektefeller som ikke fyller kriteriene.
Tilbudet om å bo på samme sted må også sees i lys av at enkelte beboerrom ikke er dimensjonert
som dobbeltrom. Der kommunen har dobbeltrom bør ektefeller gis mulighet for å flytte sammen så
snart dette er praktisk mulig. Ektepar kan også være vurdert til å ha behov for et ulikt tjenestetilbud,
der f.eks den ene har demens og er i behov for særskilt tilrettelagt tjeneste og botilbud. Det bør
legges stor vekt på ektefellers ønsker om felles bopel også i en slik sammenheng, men det må avveies
mot ulempene det kan medføre for alle parter som berøres. I slike tilfeller vil det også måtte
vurderes om den som har demens kan gis langtidsplass på et dobbeltrom i en ordinær
sykehjemsavdeling sammen med ektefellen. Ektefellenes behov for tjenester og tjenestetilbudet bør
i slike tilfeller kontinuerlig vurderes med muligheter for endringer ut fra behov.
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Med bakgrunn i dette ble følgende vurdert tatt inn i forskriften:
«§ 2-4 Samboergaranti
Personer som fyller kriteriene, og har ektefelle/samboer som mottar langtidsopphold skal gis opphold
på samme sted.»
I drøftingen ble det vektlagt at behovet for en slik garanti i kommunene var lite og erfaringsmessig
ønsket ikke hjemmeboende å flytte i sykehjem Det ble opplyst av kommunene i arbeidsgruppen at de
allerede hadde ektefeller boende på samme langtidsopphold. Med bakgrunn i kommunenes erfaring
om at slike ønsker allerede ble innfridd i kommunene ble bestemmelsen vurdert som unødvendig.
Både fra Lillesand og Stjørdal har det kommet ønske om samboergaranti. Innspillet fra Lillesand
ønsker en samboergaranti på lik linje med den i Oslo kommune. Helsedirektoratet har vurdert at en
bestemmelse slik de har i Oslo vil innebære at personer som ikke fyller kriteriene vil kunne få plass.
Det vil kunne endre forsøkets kriterier under forsøket å åpne for tildeling av langtidsopphold til
personer som ikke fyller kriteriene. Helsedirektoratet har derfor ikke funnet å kunne imøtekomme
innspillet.
I høringsinnspill fra Stjørdal ønskes det en samboerbestemmelse som ikke er en garantibestemmelse
som utløser et rettskrav om lokalisering på et bestemt sted, men en forventning til
omsorgstjenestene. Bestemmelsen forslås slik:
«Personer som personer som tildeles langtidsopphold, og har ektefelle/samboer som mottar
langtidsopphold bør gis opphold på samme sted».
Helsedirektoratet har på bakgrunn av innspillene kommet til å ta inn Stjørdals forslag om
samboergaranti, men slik at det er en skal bestemmelse. Det vurderes at en slik bestemmelse i stor
grad er tråd med kommunenes praksis i dag, og bør være praktisk gjennomførbart.
Bestemmelsen gis i § 2-3 og lyder:
«Personer som tildeles langtidsopphold, og har ektefelle/samboer som også mottar langtidsopphold
skal gis opphold på samme sted».

2.4 Venteliste og vedtak
Kravene til ventelisteføringen følger av forskriften § 3-1. Det er viktig at ventelisten oppdateres
kontinuerlig. Kommunene må sørge for å ha oversikt over søkerne som er vurdert til å være best
tjent med langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns
tjenester. Selv om søkerne kan ivaretas forsvarlig i eget hjem i påvente av plass, må kommunen sørge
for at endringer i behovet for tjenester fanges opp og videreformidles til den som fører ventelisten.
Videre må informasjon om ventelistene inngå i kommunens styringssystem for å sikre riktig
dimensjonering av kommunens helse- og omsorgstjeneste, jf. forskrift om ledelse- og
kvalitetsforbedring § 6 første ledd bokstav b).
Pasienter som vurderes til ikke å ha et behov som tilsier at de vil være best tjent med
langtidsopphold, men som kan ivaretas med tjenester i eget hjem skal få avslag på søknaden, og ikke
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settes på venteliste. Ventelisten skal som utgangspunkt kun omfatte søkere som er vurdert til å
trenge langtidsopphold innen ventelistegarantiens utløp.
Krav til utforming av vedtak følger av forskriften § 3-2
Det følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a fjerde ledd at kommunen skal treffe vedtak for
personer som blir vurdert å kunne ivaretas forsvarlig i eget hjem også når de blir satt på venteliste i
påvente av nødvendig sykehjemsplass eller annen tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns
tjenester. Vedtaket skal fylle de krav som stilles til vedtak etter forvaltningsloven kapittel V, herunder
begrunnelse for vedtaket, klageadgang etter pbrl. § 7-2, klagefrist, klageinstans, mv.
Personer på ventelisten skal få vedtak på vanlig måte for andre helse- og omsorgstjenester
vedkommende har et nødvendig behov for, som f.eks. helsetjenester i hjemmet, i påvente av
tilgjengelig langtidsplass.
Hvem skal prioriteres på ventelisten?
Søkere som står på ventelisten og som ikke lengre forsvarlig kan ivaretas i hjemmet skal umiddelbart
tas ut av listen og gis tjenester i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns
tjenester. Det kan være at personer som står på ventelisten mottar behandling fra
spesialisthelsetjenestene og har behov for tilsyn utover det som kan tilbys i eget hjem. Slike
situasjoner kan praktisk løses ved å innvilge et korttidsopphold, med et påfølgende vedtak om
langtidsplass.
Den pasienten som etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering har størst behov for heldøgns helseog omsorgstjenester skal prioriteres først. Lovteksten i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a
bestemmer at det skal gjøres en «helse- og omsorgsfaglig» vurdering av behovet. I forskriften § 3-3
har Helsedirektoratet foreslått momenter som det bør legges vekt på i vurderingen. I bestemmelsens
andre ledd har vi særlig løftet frem søkere som har behov for omsorg ved livets slutt, og søkere med
kognitiv svikt som tilsier at de har et større behov for langtidsopphold enn andre på listen. Det er
videre presisert i andre ledd at det skal legges stor vekt på pasienten eller brukerens ønsker.
I bestemmelsens tredje ledd har vi foreslått følgende momenter til bruk i prioriteringsvurderingen:
- brukeren eller pasientens funksjonsnivå og hjelpebehov
- medisinske vurderinger og diagnoser
- ernæringsstatus
- prognoser for hjelpebehov og funksjonsnivå
- vurdering av rehabiliteringspotensialet
- kommunens øvrige tjenestetilbud, herunder hjemmetjenester, velferdsteknologi og andre
tilretteleggingsmuligheter i eget hjem
- pasienten eller brukerens hjemmesituasjon, herunder pårørendes situasjon
- pasientens ektefelle eller samboer mottar langtidsopphold
Arbeidsgruppen har vurdert om det er ønskelig og behov for en så omfattende momentliste, og har
kommet til at selv om dette er vurderinger som allerede gjøres i kommunene kan det gi søkere
nødvendig innsikt i hva som blir tillagt vekt i prioriteringsvurderingen.
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Helsedirektoratet har mottatt høringsinnspill fra Lillesand kommune som støtter at personer som
mottar lindrende behandling bør prioriteres særskilt. Forskriften ivaretar etter vårt syn slike
pasienter godt.
Tre måneders frist for å tilby langtidsopphold - Ventelistegaranti
Helsedirektoratet har i vårt utkast valgt å ta med en bestemmelse i forskriften § 3-4 om
ventelistegaranti. Dette skyldes til dels forsøkets finansieringsordning der kommunene er forutsatt å
kjøpe plasser til søkere som er vurdert å ha et nødvendig behov for langtidsopphold, dersom
kommunen ikke selv har ledig plass. Videre har vi valgt å ta med bestemmelsen fordi slike garantier
er vanlige i mange kommuner og gir kommunens tildelingsenheter en frist for iverksetting eller kjøp
av plasser. Fristen kan derfor bidra til å gi søkere forutsigbarhet og likere praksis for effektuering og
kjøp av plasser mellom forsøkskommunene. Etter diskusjoner i arbeidsgruppen har vi falt ned på tre
måneders frist. Det er ikke knyttet noen sanksjoner til en slik frist. Etter innspill fra arbeidsgruppen er
det allikevel en oppfatning om at en slik frist vil være et nyttig verktøy i kommunens rapportering og
planlegging og dimensjonering av tjenestetilbudet.
Med unntak av Hobøl kommune støtter alle kommunene tre måneders ventelistegaranti. Hobøl
kommune legger imidlertid til grunn at deres praksis i dag tilsier at de med behov gis langtidsopphold
raskt.

2.5 Ikraftredelse
Når gjelder forskriften fra?
Det er forutsatt at forskriften skal tre i kraft 1. juli 2017. Helsedirektoratet har derfor i forskriften § 4-1
lagt til grunn siste mulige dato for ikrafttredelse. Ikrafttredelsesdatoen er lik for de fire A-kommunene, og
gjelder uavhengig av kommunestyrets vedtaksdato
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Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester

INNLEDNING

Finansieringsdokumentet (dette dokument) utgjør sammen med kriteriedokumentet
(kriterier for arbeidsprosess og tjenestekriterier) beskrivelsen av virkemidlene i forsøket.
Finansieringsdokumentet angir de økonomiske rammene for forsøket og
forsøkskommunene, og hvordan rammene er framkommet. Videre beskriver dokumentet
finansieringsmodellene i forsøket, prismodellen og enhetsprisene i prismodellen, samt
grunnlaget for beregningene.
Finansieringsmodellen består i hovedsak av tilskudd basert på tildeling av tjenester og
enhetspriser i prismodellen. I tillegg kommer en mindre andel øremerket tilskudd.
Finansieringsdokumentet beskriver også hvordan midler utløses i forsøket, rutiner for
utbetaling til kommuner og krav til rapportering.
Forsøket følgeevalueres. Med bakgrunn i resultatene som fremkommer, kan det være
aktuelt å gjøre enkelte tilpasninger i finansieringsmodellen.

1.1 OVERORDNET MÅLSETTING - LIKHET OG RIKTIG BEHOVSDEKNING
Overordnet målsetting med forsøket er å prøve ut om statlig finansiering og statlige kriterier for
tildeling av tjenester gir
- økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og
- riktigere behovsdekning for innbyggerne/brukere av tjenestene.
Mål:
•

•

Brukers behov i sentrum
o Det tilbys tjenester som er individuelt tilpasset ut i fra den enkeltes behov
o Brukermedvirkning er satt i system
Lik tildelingsprosess
o Riktig kompetanse og kunnskapsgrunnlag er benyttet i behovsvurdering og
tjenestetildelingen
o Likt arbeidsverktøy er benyttet i arbeidsprosessen
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2. ARBEIDSPROSESSKRITERIER OG

TJENESTEKRITERIER
I forsøksordningen er det utarbeidet kriterier for tildeling av omsorgstjenester som består av
arbeidsprosesskriterier med rutiner og verktøy, og tjenestekriterier. Arbeidsprosesskriteriene
omfatter metoder for brukermedvirkning, samhandling og tverrfaglighet, samt bruk av
kompetanse, rutiner og verktøy. Tjenestekriteriene beskriver hva tjenesten består av,
lovregulering, formål med tjenesten, målgrupper og relevante vurderingskriterier. I tillegg består
tjenestekriteriene av "Forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester".
Det er vurderingene som legges til grunn for utmåling av enkeltvedtak, som sammen med
prismodellen, vil avgjøre finansieringen til kommunen. Like arbeidsprosesser og bruk av
tjenestekriterier er det som, sammen med felles prismodell, skal gi kommunene i forsøket
forutsetninger for å yte nødvendige tjenester til befolkingen.
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3. ØKONOMISKE RAMMER – DAGENS

FINANSIERINGSORDNINGER
Finansieringsordningene i forsøket skal sikre at de tjenester som er omfattet av forsøket, og
dimensjonert ut fra forsøkets intensjoner, er finansiert i forsøksperioden.
Finansieringsordningen i forsøket erstatter dagens finansiering av omsorgstjenester, med
finansiering gjennom rammetilskudd og skatteinntekter til kommunen.

3.1 DAGENS RAMMEFINANSIERING AV KOMMUNEN
Rammefinansiering er en oppgjørsordning mellom staten og kommuner samt fylkeskommuner
der økonomiske midler overføres i henhold til en fordelingsnøkkel, uten at det fra statens side
spesifikt er bestemt hva midlene skal brukes til. Staten forutsetter at kommuner og
fylkeskommuner nytter overføringene til finansiering av lovpålagte tjenester ut fra en
prioritering der man har tatt hensyn til spesielle lokale forhold. Rammefinansiering har vært
hovedprinsippet for overføringer til kommunale og fylkeskommunale tjenester siden 1980årene. Størrelsen på de økonomiske overføringene blir fastsatt med utgangspunkt i en vurdering
av antatt behov basert på statistiske data der det bl.a. blir tatt hensyn til folketall,
alderssammensetning av befolkningen og urbaniseringsgrad.

3.1.1 Rammefinansiering av tjenester i kommunen
Finansiering av tjenesteområder innad i kommunen er i hovedsak basert på rammefinansiering,
med i større eller mindre grad bruk av objektive kriterier for å fastsette størrelsen på den
økonomiske rammen til det enkelte tjenesteområde. Bruk av erfaringstall og forbruk foregående
budsjettår som grunnlag for budsjettering er det et stort innslag av, jf. behovet for kontinuitet og
forutsigbarhet på de fleste kommunale tjenesteområder. I tabell 1 nedenfor er vist et typisk
eksempel på sektorbaserte budsjettrammer i en kommune. I mange kommuner setter
kommunestyret en overordnet budsjettramme for helse- og omsorgstjenestene, men den
nærmere fordeling på hvert enkelt tjenestested gjøres av administrasjonen.
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Tabell 1 Budsjettramme på overordnet nivå

3.1.2 Finansiering ved tildeling (stykkprisfinansiering)
Det sentrale innholdet i en aktivitetsbasert finansieringsmodell (ABF) er at tjenesteyteren
finansierer sine utgifter ved at de får betaling for omfanget av tjenester (aktiviteter) de utfører.
Dette i motsetning til forbruksbasert eller kriteriebasert rammefinansiering, hvor tjenesteyteren
tildeles et fast beløp per år til dekning av sine utgifter.
Innsatsstyrt finansiering er et aktivitetsbasert finansieringssystem som tar hensyn til variasjon i
behov gjennom året. Med hvert vedtak om tjenestetildeling som fattes, følger det finansiering.
Finansieringen som følger med hvert enkelt vedtak, skal dekke ressursforbruket som følger av å
utføre den bestilte tjenesten. Ressursforbruket beregnes ved hjelp av prinsipper fra
aktivitetsbasert kalkulasjon/styring, hvor hele tjenesteområdet inndeles i aktivitetsgrupper, og
det fastsettes enhetspriser per aktivitetsgruppe. På denne måten finansieres virksomheten etter
innsats eller aktivitet.
Prising av tjenester gjøres ut fra ABC-metoden. ABC kommer av det engelske «Activity Based
Costing», og er et velkjent verktøy innenfor økonomistyring og ledelse1. Prinsippet i denne
metoden er å splitte tjenestene i aktiviteter og henføre kostnader til disse. Til hver
aktivitetskostnad defineres det en kostnadsdriver. Dette er en faktor som beskriver hvordan en
aktivitetskostnad endrer seg.
En tjeneste består av flere ulike aktiviteter, og prisen på tjenesten totalt er avhengig av hvor mye
tjenesten beslaglegger av hver aktivitet. ABC-metoden bygger altså på at tjenesteproduksjonen

Kaplan, Robert S. and Bruns, W. Accounting and Management: A Field Study Perspective (Harvard Business School Press, 1987), Kaplan,
R.S. and Anderson, S., “Time-Driven Activity Based Costing”, Harvard Business School Press, 2007

1
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er sammensatt av mange aktiviteter, og at kostnadene drives av flere ulike kostnadsdrivere.
Innsatsstyrt finansiering innebærer at tjenesteyteren skal finansieres etter aktivitet, og det at
ABC-metoden nettopp er aktivitetsbasert gjør den meget godt egnet når man ønsker en
innsatsstyrt finansiering.
I avsnitt 5.2 framgår hvilke omsorgstjenester som inngår i prismodellen i forsøket, og som det
følgelig er utarbeidet enhetspriser for. Enhetsprisene skal sammen med vedtatt tjenesteinnsats
bestemme summen av tilskudd som skal gis til kommunene fra staten. Det er kommunen som er
ansvarlig for å tildele tjenester i tråd med de statlige tjenestekriteriene, samt yte tjenester som
er vedtatt innenfor den aktivitetsbaserte finansieringens rammer.
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4. BUDSJETTRAMMER I

FORSØKSORDNINGEN
4.1

ÅRLIG BUDSJETTRAMME OG TILSKUDD

I forsøket med statlig finansierte omsorgstjenester vil staten ved Helsedirektoratet fastsette årlig
budsjettramme for kommunens omsorgstjenester. Den løpende finansiering av tjenestene i året
vil skje gjennom utbetaling av tilskudd til kommunen. Budsjettrammen er inndelt i en
retningsgivende budsjettramme (aktivitetstilskudd) og en fast budsjettramme
(rundsumtilskudd).
Forsøkskommunen får en retningsgivende budsjettramme for de tjenester tildelingsenheten gjør
vedtak om gjennom budsjettåret. Den retningsgivende budsjettrammen er ment å kunne
finansiere tjenester kommunen tildeler kommunenes innbyggere gjennom enkeltvedtak, og
utbetales som et aktivitetstilskudd. Aktivitetstilskuddet er basert på statlige enhetspriser for
tjenestene som innvilges. Faktiske utbetalinger kan i enkelte tilfeller overstige den
retningsgivende budsjettramme. Det vises i denne sammenheng til kommuneloven - § 46 nr. 1:
”Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens eller fylkeskommunens midler og
anvendelsen av disse i budsjettåret. I bevilgninger til formål kan det likevel gjøres fradrag for
tilhørende inntekter. Kravet om budsjetthjemmel på utbetalingstidspunktet gjelder ikke for
utbetalinger som kommunen eller fylkeskommunen er rettslig forpliktet til å foreta” og 47 nr. 1:
”Kommunestyrets eller fylkestingets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede
organer. Dette gjelder ikke for utbetalinger kommunen eller fylkeskommunen er rettslig
forpliktet til å foreta, jf. § 46 nr. 1 tredje punktum”. Bruk av midler utover den retningsgivende
budsjettrammen vil i forsøksperioden dekkes av overslagsbevilgningen (staten). Før og etter
forsøksperioden må kommunen finansiere et slikt merforbruk med egne midler. Aktivitetstilskuddet justeres årlig for lønns- og prisvekst.
For øvrige omsorgstjenester, det vil si tjenester som det ikke fattes vedtak om, eller
forvaltningstjenester slik som drift av en tildelingsenhet, får forsøkskommunen en fast
budsjettramme som kommunen må holde seg innenfor. Den faste del av rammen blir utbetalt
fra direktoratet som et rundsumtilskudd. Forsøkskommunen kan selv velge å øke den faste
budsjettrammen, men kommunen må da finansiere økningen med egne midler. Kommunen kan
omdisponere den faste budsjettrammen innenfor de formål rammen skal dekke, men ikke
redusere rammen for bruk til andre formål enn omsorgstjenester. Rundsumtilskuddet justeres
årlig kun for lønns- og prisvekst.
8
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Utbetalinger fra direktoratet til kommunen gjennom forsøksordningen, kan kun benyttes til
omsorgstjenester. Omsorgstjenestene er i denne sammenheng, begrenset til KOSTRA-funksjon
234, 253, 254 og 261. Midlene kan ikke brukes til finansiering av andre kommunale tjenester.

4.2 UTTREKK AV KOMMUNENS RAMMETILSKUDD OG FRIE INNTEKTER
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil gjennomføre et uttrekk av rammetilskuddet for
hver av de deltagende kommuner. Grunnlaget for uttrekk av rammetilskudd er kommunens
netto driftsutgifter til omsorgstjenester. KOSTRA-funksjonene som omfattes er:
• 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med
funksjonsnedsettelser
• 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon
• 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende
• 261 Institusjonslokaler
Se nærmere veiledning om innholdet i funksjonene på regjeringen sine nettsider2.
For kommuner i tidligere modell A vil uttrekket for 2019 videreføres ut året, og være basert på
regnskap 2015, justert for lønns- og prisvekst, samt anslått vekst i kostnader som skyldes
endringer i demografi.
Kommuner i tidligere modell B og nye kommuner vil få uttrekk fra rammetilskuddet først fra
2020. For tidligere B-kommuner vil dette være basert på regnskap 2015, mens for nye
kommuner vil 2018 være grunnlaget. Uttrekket vil for alle kommunene justeres opp til 2020 nivå for lønns- og prisvekst, samt anslått vekst i kostnader som skyldes endringer i demografi.
Det er gitt åpning for at feil i bruk av funksjoner i 2018-regnskapet hos nye kommuner kan bli
korrigert for ved gjennomføring av uttrekket.
Uttrekket av rammetilskudd til kommunene vil bli overført til en øremerket overslagsbevilgning
på statsbudsjettet. Nevnte bevilgning vil dekke utbetalinger til kommunene i samsvar med
tildeling av tjenester, og basert på de enhetspriser som gjelder for forsøket (se kapittel 7).
Uttrekket, med utgangspunkt i 2015-/2018-regnskap ligger fast for 2019 og vil justeres årlig for
lønns- og prisvekst og anslått vekst i kostnader som skyldes endringer i demografi.

2

https://www.regjeringen.no, KOSTRA veileder 2019
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Forsøket følgeevalueres. Med bakgrunn i resultatene som fremkommer, kan det være aktuelt å
gjøre enkelte tilpasninger i finansieringsmodellen.
Omsorgstjenestene i kommunene vil ikke bli tilgodesett for generell vekst i
kommuneøkonomien, ut over lønns- og prisvekst de tre årene forsøket løper, men prismodellen
vil kunne generere tilsvarende økte inntekter dersom tildeling av tjenester øker, blant annet som
følge av økning i befolkningstall i kommunen. Den generelle veksten for kommuneøkonomien
som gis gjennom rammetilskuddet vil kun gjelde tjenester utenfor forsøket.

4.3 INNTEKTSPÅSLAG
Forsøkskommunen mottar et årlig inntektspåslag på 4 % av kommunens utgifter til
omsorgstjenester (netto driftsutgifter for 2015/2018 i 2019-kroner) oppad begrenset til kr 27
mill. per kommune per år i 2019. Av inntektspåslaget skal kr 500 000 gå til
prosjektgjennomføring i kommunen. Inntektspåslaget kommer i tillegg til aktivitetstilskudd og
rundsumtilskudd som er beskrevet under avsnitt 4.1. Inntektspåslaget er øremerket finansiering
av omsorgstjenester, og kan brukes til satsning på forebyggende tjenester og/eller dekking av
merutgifter som følge høyere kostnader eller høyere kvalitet enn det som er lagt til grunn i
prismodellen.
•
•

•

Kommuner som har deltatt i forsøkets modell A (2016-2019) mottar inntektspåslag fra
01.05.2019.
Kommuner som har deltatt i forsøkets modell B (2016-2019) mottar 80% av
inntektspåslaget fra og med 01.05.2019 til 30.06.2019. Deretter økes inntektspåslaget til
100%.
Kommuner som slås sammen med tidligere A- og B-kommuner mottar inntektspåslag fra
og med 01.07.2019.

Inntektspåslaget justeres årlig kun for lønns- og prisvekst. Inntektspåslaget utbetales så lenge
forsøket varer. Etter forsøket er avviklet vil kommunen få en nedtrapping av inntektspåslaget, se
kap 10.
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5. TJENESTER SOM INNGÅR I

FORSØKET
Omsorgstjenester har ulike navn i kommunene, og kommunene har forskjellig praksis for
hvordan tilbudene til ulike grupper av tjenestemottakere er organisert. Kommunens ansvar
er definert ved lov og omfatter alle pasient- og brukergrupper.
Som beskrevet i kapittel 4.2 er grunnlaget for det økonomiske uttrekket definert ved
tjenester som faller inn under KOST RA-funksjonene 234, 253, 254 og 261. Nærmere
angivelse av slike tjenester er beskrevet i egen veileder3. I avsnitt 5.1 og 5.2 er tjenestene
sortert etter metoden for finansiering. Listen over tjenester er ikke uttømmende, og
benevnelser på tjenestene kan variere fra kommune til kommune.

5.1 TJENESTER SOM FINANSIERES GJENNOM RUNDSUMTILSKUDD
Den samlede budsjettrammen for forsøkskommunen skal dekke utgifter til tjenester som inngår i
prismodell og tjenester det er lite hensiktsmessig med enhetspriser for. Med lite hensiktsmessig
menes at de er av forvaltningsmessig karakter, eller at tjenestene ikke er knyttet til et individuelt
tilbud eller til et vedtak fra kommunen. For disse utgiftene, som er en del av uttrekket fra
kommunens ramme, vil kommunens aktivitet og regnskap fra 2015/2018 legges til grunn for
utmålingen av tilskudd. Eksempler på slike utgifter er gjengitt i tabell 2. under.
Tabell 2: Tjenester som finansieres gjennom rundsumtilskudd i forsøket.
Tjenester/Forvaltning:
Eldresenter
Ferietilbud til eldre og funksjonshemmede over 18 år
Pårørende opplæring
Forebyggende mestringskurs
Koordinator- og rådgivningstjenester
Tildelingskontor
Forebyggende hjemmebesøk
Åpne tilbud innen rus og psykisk helse
Trygghetsalarm, ev. annet velferdsteknologisk utstyr til bruker
Matombringing
Lavterskel tjenester ulike brukergrupper
Listen er ikke uttømmende

3

www.regjeringen.no, kostraveileder 2019
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5.2 TJENESTER SOM FINANSIERES GJENNOM AKTIVITETSTILSKUDD
Omsorgstjenester kan tildeles og ytes som en individuell tjeneste (1:1 eller 2:1 bemanning pr
bruker) eller som et tilbud til en gruppe. Gruppens størrelse kan være klart definert, eller
gruppestørrelsen kan variere over tid uten at tilbudet av den grunn endrer karakter eller
kostnad. For tjenester som tildeles/ytes individuelt angir prismodellen en enhetspris som,
sammen med tildeling av tjenestemengde, bestemmer størrelsen på budsjettmidler som skal
tilføres utførende enheter. Slike tjenester er angitt i tabell 3.
Tabell 3: Tjenester der det er utviklet enhetspriser for tjenestene.
Tjenester til hjemmeboende
Helsetjenester
Praktisk bistand daglige gjøremål
Praktisk bistand opplæring
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Støttekontakt
Dag/aktivitetstilbud
Omsorgsstønad
Avlastning
Institusjonstjenester
Tidsbegrenset opphold – avlastning
Tidsbegrenset opphold – rehabilitering
Tidsbegrenset opphold - annet
Langtidsopphold i institusjon – ordinær plass
Langtidsopphold i institusjon – aldershjem
Langtidsopphold i institusjon – skjermet/tilrettelagt plass
Langtidsopphold i institusjon – forsterket plass

For rehabilitering/habilitering utenfor institusjon som det er utarbeidet tjenestekriterier for,
kreves det at vedtaket spesifiseres ytterligere med konkretisering av vedtak på for eksempel
praktisk bistand og/eller helsehjelp.
Utgifter til utskrivningsklare pasienter (§ 11-4) på sykehus finansieres og rapporters basert på de
nasjonalt fastsatte satser for utskrivningsklare pasienter.
Det forutsettes at alle utgifter, både faste og variable, som påløper som en direkte konsekvens
av tjenesteutførsel av angitte tjenester i tabellen over, er dekket gjennom prismodell.
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6. PRINSIPPER FOR UTMÅLING AV

ENHETSPRISER
6.1 FELLES PRISMODELL
For kommuner som deltar i prosjektet er det utviklet en egen prismodell for tjenester som
innvilges som enkeltvedtak etter statlig satte arbeidsprosesskriterier og tjenestekriterier.
Enhetsprisene i prismodellen er basert på kommunale kostnadsdata og lønnsstatistikk for 2015
og er prisjustert til 2018-nivå i vedlegget som følger dette dokumentet. Prisene skal justeres
hvert år i forsøksperioden.
Lønnsstatistikk fra PAI/KS er basert på innrapporterte tall fra kommunene pr 01.12.2015 og viser
gjennomsnittlig lønnsnivå for ulike stillingskoder innenfor ulike tjenestesteder. Dette har dannet
grunnlaget for lønnskostnaden som innarbeides i enhetsprisene. De langt fleste medarbeidere
hos kommunale utførere er plassert i kapittel 4 i avtaleområder for kommunal sektor. For
arbeidstakere i ikke-kommunal sektor som yter pleie og omsorgstjenester på vegne av
kommunen, er det i enhetsprisene lagt til grunn at de lønnsmessig ligger på tilsvarende nivå som
kommunalt ansatte.
Regnskapstall fra SSB viser data fra kommunene for 2015 for detaljerte utgiftsarter innenfor
pleie og omsorgstjenester. KOSTRA-funksjonene som er benyttet er 234, 253, 254 og 261. Det
finnes ikke nasjonale regnskapstall på et mer spesifisert nivå for tjenestetyper under disse
KOSTRA-funksjonene.
Tabell 4 Eksempel på netto driftsutgift pr KOSTRA-funksjon

234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende
261 Institusjonslokaler
Sum

Netto
driftsutgifter
2014
(beløp i 1000 kr)
24 079
190 584
272 974
14 616
502 253

Det er et mål at prismodellen skal være enkel å forstå for de som skal bruke modellen, samtidig
som den skal være differensiert nok for å reflektere ulikheter i kostnadene ved å tilby ulike type
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tjenester. Enhetsprisene skal inkludere alle utgifter og aktiviteter knyttet til å yte tjenester etter
enkeltvedtak til bruker.
Enhetsprisene er ikke utarbeidet med hensikt å definere en norm for bemanningsnivå eller
kompetansenivå. Gjennom å utarbeide felles enhetspriser som skal gjelde for kommunene i
forsøket har målsettingen vært å treffe et nivå som total sett skal tilsvare et gjennomsnitt av
gjeldende kostnader i kommunene. Det forutsettes, og er tatt hensyn til at kommunene skal
videreføre satsning på kompetanseutvikling der det er behov for det.

6.1.1 Kostnadsforskjeller mellom kommuner
Årslønnskostnad varierer noe mellom kommuner, også for medarbeidere med samme
stillingsinnhold og formelle utdanning. Dette henger dels sammen med forhold utenfor
kommunens kontroll, og dels med forhold innenfor kommunens kontroll. I den felles
prismodellen tas det hensyn til årsaker til kostnadsvariasjoner utenfor kommunes kontroll.
Årslønnskostnader for medarbeidere i omsorgstjenestene kan variere fordi kommuner stiller
ulike krav til formal- og realkompetanse hos medarbeidere for like/tilsvarende
funksjoner/stillingsinnhold. For eksempel kan en kommune stille krav til utdanning ut over
videregående nivå, mens en annen kommune ikke har dette kravet for samme stillingsinnhold.
Det ekstra kravet kan være satt ut fra krav/forventninger til oppgaveløsning eller tilgangen til
kompetansen i det lokale arbeidsmarkedet. Forskjeller i årslønnskostnad som er knyttet til
særskilte krav til formal- eller realkompetanse i en forsøkskommune, er ikke tatt hensyn til i
prismodellen/enhetsprisene.

6.1.2 Arbeidsgiveravgift
Arbeidsgivere må betale arbeidsgiveravgift basert på medarbeiders lønn, økonomiske ytelser og
innbetalt pensjonspremie. Grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift er nærmere definert
på altinn.no4. Arbeidsgivere i noen soner av landet er fritatt for arbeidsgiveravgift, mens
arbeidsgivere i andre soner har redusert sats. Ordinær sats er 14,1 % av grunnlaget (Sone I).
Enhetsprisene i prismodellen er i utgangspunktet beregnet med ordinær sats for
arbeidsgiveravgift, og deretter gitt et fratrekk ut fra sone/sats (sone II-V).

6.1.3 Tett- og spredtbygdhet
For tjenester som utføres i brukers opprinnelige bolig er reisetid en betydelig kostnadsdriver
som skal dekkes gjennom enhetsprisene. Se avsnitt 6.2.3 om indirekte brukertid.

4

www.altinn.no
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Helsedirektoratet har ikke opplysninger om kostnadsforskjeller i kommuner knyttet til
reiseavstand. For å dekke merkostnader for lang reisetid er det derfor benyttet statistikk for
innbyggernes gjennomsnittlige reisetid til kommunesenter5 og innbyggernes gjennomsnittlige
reiseavstand til sitt sonesenter6. Det legges opp til et påslag etter gruppering av kommuner etter
reisetid til kommunesenter og reiseavstand til sonesenter.
Kommuner som kompenseres etter normal sats er definert som kommuner som har en reisetid
under 10 min. til kommunesenter. For disse er det beregnet at 20 % av arbeidstiden medgår til
reise for helsetjenester. Deretter beregnes det at hhv 27,5 % og 35 % av arbeidstiden medgår til
reise for kommuner som har over 10 min. reisetid til kommunesenter og opp til 25 km til
sonesenter. Kommuner som har over 25 km til sonesenter har også en reisetid på over 15 min.
For disse kommunene er beregnet at 40 % av tiden medgår til reise, dvs. dobbelt så lang reisetid
i forhold til laveste sats. Liste over grupperingen av kommuner følger vedlagt.
Tabell 5 Reisetidsgrupper, andel reisetid for helsetjenester

Reisetid gruppe 1
Reisetid gruppe 2
Reisetid gruppe 3
Reisetid gruppe 4

Andel
reisetid
20 %
27,5 %
35 %
40 %

Antall
kommuner
326
58
34
10

Kjennetegn ved kommune
Reisetid under 10 min til k.senter
Reisetid over 10 min til k.senter, under 15 km til sonesenter
Reisetid over 10 min til k.senter, mellom 15 og 25 km til sonesenter
Reisetid over 15 min til k.senter, mellom 25 og 32 km til sonesenter

Tilsvarende økning i reisetid etter grupper, er beregnet også for andre tjenestetyper, jf. 6.2.4.
For noen av tjenestetypene har kommunen svært lav, eller ingen utgift knyttet til reise. For disse
tjenestene er det ikke lagt inn påslag for reise i prisen. Et eksempel på dette er tjeneste som ytes
på en base eller kontor. I forbindelse med ny forsøksperiode 2019-2022, er det innarbeidet en
egen enhetspris for en slik tjeneste.

6.1.4 Pensjonspremie
Kommuner har egne fondsbaserte pensjonsordninger for å sikre utbetaling av pensjoner til
nåværende og tidligere ansatte. For å sikre full fondsdekning for framtidige pensjonsutbetalinger
innbetaler kommuner pensjonspremier basert på pensjonsgrunnlag. Innbetaling skjer til
livselskap eller egen pensjonskasse. Medlemsmassen i pensjonsordningen består av aktive
medlemmer (nåværende ansatte) og kommunens pensjonister. De kommunale
pensjonsordninger er normalt fordelt på politikere, sykepleiere og øvrige ansatte. Det er fastsatt
en særaldersgrense blant annet for sykepleiere. Arbeidstakere betaler normalt 2 % av lønn
(pensjonsgrunnlag) som arbeidstakers andel av pensjonspremie. Arbeidsgiver (kommunen)
betaler resterende pensjonspremie, som skal dekke grunnpremie, reguleringspremie,
bruttogaranti og administrasjonsdel. For forsøket gjelder følgende satser for arbeidsgivers andel
av pensjonspremie:
5
6

SSB, Tabell: 04682: B. Behovsprofil - grunnlagsdata (K)
Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2015: Tabell F-k: Kriteriedata for kommunene 2015
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Tabell 6 Pensjonssats
Sykepleiere
Andre
Arbeidsgiverandel
14,4 %
14,9 %
Satsene er basert på forventet årlig lønnsvekst 2015-2018. Årlig pensjonspremie kan variere ut
fra virkningstidspunkt i året for lønnstillegg og overheng mellom år.

6.1.5 Vikarutgifter
I prismodellen og enhetsprisene er det lagt inn faste påslag for kommunens utgifter til vikarer for
hhv. ikke planlagt fravær og ferieavvikling.
Vikarutgifter – ikke planlagt fravær
Som arbeidsgiver dekker kommunen lønnsutgifter ved sykefravær og fødselspermisjoner. Fra og
med sykedag 17 får kommunen refundert lønnsutgifter fra NAV (art 71). Kommunen får også
refundert lønnsutgifter når ansatte har fødselspermisjon. Også ved fravær inntil 16 dager er
hovedregelen at kommunen tar inn vikarer. For å kompensere kommunene for merutgifter til
vikarer som ikke dekkes gjennom refusjoner fra NAV er det i enhetsprisene lagt inn et fast påslag
på 2,5 % av summen av pensjonsgrunnlag og pensjonspremie.
Vikarutgifter - ferieavvikling
For hjemmebaserte tjenester er det i enhetsprisene lagt inn et fast påslag på 12 % av summen av
pensjonsgrunnlag og pensjonspremie, for å dekke opp for utgifter til vikarer i forbindelse med
ferier. I prismodellen finansieres tjenestene etter tildelt time, også for ferieperioder.
For institusjonsbaserte tjenester er det i enhetsprisene lagt inn et fast påslag på 10 % av
summen av pensjonsgrunnlag og pensjonspremie, for å dekke opp for utgifter til vikarer i
forbindelse med ferier. En lavere sats for institusjonstjenester enn for hjemmebaserte tjenester
begrunnes med noe lavere planlagt aktivitet i ferie, at leder og merkantilt ansatte i begrenset
grad erstattes av vikar under ferieavvikling, samt at lønnsnivået hos vikarer normalt ligger noe
lavere enn for den faste betjening.

6.1.6 Øremerkede tilskuddsordninger
Det legges til grunn at kommuner som deltar i forsøksordningen fortsatt benytter de muligheter
som ligger i eksisterende refusjons- og øremerkede tilskuddsordninger.
Tilskudd og refusjon knyttet til aktivitet som er fullfinansiert gjennom prismodellen må
korrigeres tilsvarende i finansieringen. Eksempel på slik refusjon er den statlige
refusjonsordningen for ressurskrevende tjenester.
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6.1.7 Håndtering av refusjon for ressurskrevende tjenester
Den statlige refusjonsordningen for ressurskrevende tjenester er for 2019 foreslått å gi 80 %
refusjon av påløpte direkte lønnskostnader over innslagspunkt på kr 1,320 mill. Ordningen
omfatter tjenester på KOSTRA-funksjonene 232, 233, 234, 241, 242, 243, 253, 254 og 273.
Ordningen gjelder fram til og med bruker fyller 67 år. Øvrige kostnader for ressurskrevende
tjenester dekkes innenfor kommunens rammetilskudd og frie inntekter.
I forsøkets finansieringsmodell til kommuner blir helse- og omsorgstjenester for alle brukere
fullfinansiert gjennom enhetspris og enkeltvedtak om institusjon og enkeltvedtak om tjenester til
hjemmeboende. Dette skal erstatte rammetilskudd og frie inntekter. Refusjonen for
ressurskrevende tjenester er en del av netto driftsutgifter som skal trekkes ut fra
rammetilskuddet. Når tjenestene fullfinansieres i forsøksperioden, skal ikke kommunene i tillegg
få refusjon for ressurskrevende tjenester. Å beregne et gjennomsnittlig fratrekk for refusjonen
på enhetsprisen som skal gjelde for alle vedtak, vil ikke gi en riktig fordeling av refusjonen til de
kommuner som har behov for det. For kommuner som deltar i forsøksordningen må derfor
ordningen for refusjon for ressurskrevende tjenester endres.
Kommunene må fortsette å rapportere på ressurskrevende brukere slik ordningen forutsetter,
men må i tillegg spesifisere hvor mye av kostnadene som er relatert til KOSTRA-funksjonene
utenfor forsøket. Andelen av refusjonen for KOSTRA-funksjonene utenfor forsøket utbetales til
kommunen som vanlig. Andelen av refusjonen for KOSTRA-funksjonene som omfattes av
forsøksordningen utbetales ikke til kommunen, men overføres til forsøkets overslagsbevilgning.
Håndtering av regnskapsmessig periodisering ved forsøkets oppstart og avslutning av forsøket
med statlig finansiering av omsorgstjenester:
• I den ordinære ordningen for ressurskrevende tjenester skal den årlige rapporteringen
sendes til Helsedirektoratet i begynnelsen av april påfølgende år. Før regnskapet lukkes
skal imidlertid kommunen inntektsføre forventet refusjon etter regnskapsmessig
anordningsprinsipp. Dersom faktisk refusjon avviker fra det som ble ført i regnskapet,
skal differansen føres i regnskapet påfølgende år. Refusjonen blir altså ført i samme år
som utgiften påløper, men utbetales fra Helsedirektoratet påfølgende år. For nye
kommuner som vil få tilskudd i forsøket fra 2020 vil altså utbetaling av refusjoner for
ressurskrevende i 2020 gjelde påløpte utgifter i 2019 og berøres ikke av forsøket. Det
forutsettes at kommunen i tråd med anordningsprinsippet har ført refusjonen i 2019regnskapet.
•

Påløpte utgifter fram til 31.12.2022 dekkes gjennom tilskudd i forsøket. Beregnet
refusjon for ressurskrevende for 2022 vil ikke bli utbetalt i 2023
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6.2 HJEMMEBASERTE TJENESTER
Avsnitt 3.1.2 beskriver grunnlaget for aktivitetsbasert finansiering og bruk av såkalt ABCmetodikk. Det innebærer at aktiviteter står sentralt ved utarbeiding av enhetspriser.
Ved beregning av enhetspriser til hjemmeboende skilles det mellom tjenester som ytes i brukers
opprinnelige hjem og tjenester som ytes i boliganlegg med base for fast tilknyttet personell. For
tjenester i brukers opprinnelige hjem har kommunen som regel organisert tjenestene i team
eller avdelinger og yter tjenesten ut i fra en base/et kontor, hvor det påløper tid til reise til/fra
base og mellom brukere. Dette omtales her som «ambulerende tjenester». For tjenester som
ytes i "bolig" er dette definert som boliganlegg med base for fast bemanning hele eller deler av
døgnet. Boliganlegget kan bestå av leiligheter på et tun, i ulike fløyer eller etasjer.

6.2.1 Aktivitet som finansieringsgrunnlag
De langt fleste omsorgstjenester er kjennetegnet ved den bistand tjenesteutfører yter overfor
bruker. Tjenesteinnsatsen er dermed i stor grad tjenesteutøvers tid sammen med bruker, eller
tjenesteutførers bruk av tid for å bistå bruker på annen måte. For hjemmebaserte tjenester er
over 90 % av utgiftene lønn.
Ved beregning av enhetspriser for hjemmebaserte tjenester er det tatt utgangspunkt i en
timelønnsbasert kalkyle. Det vil si at det tas utgangspunkt i beregnede lønnskostnader pr
enhet/aktivitet. Alternativet er å beregne enhetsprisene gjennom en regnskapsbasert kalkyle.
Dette er metoden som er benyttet i modell utarbeidet av KS i samarbeid med NHO og Virke7. I
den sistnevnte metoden er regnskapet for tjenestene utgangspunktet, for så å dele på antall
enheter, eller tjenester som skal prises, her vedtakstimer. For utarbeidelse av enhetspriser i
forsøket er regnskapet ikke på tilstrekkelig spesifisert nivå til å kunne benytte denne metoden.
Regnskapet er kun gitt på overordnet nivå for alle tjenester som går under KOSTRA-funksjonen
254 – Helse og omsorgstjenester til hjemmeboende, og gjenspeiler derfor ikke
aktivitetene/tjenestene presist nok til å kunne brukes i en regnskapsbasert kalkyle. I den
timelønnsbaserte kalkylen beregnes lønnskostnaden for all aktivitet som må gjennomføres for å
yte 1 time tjeneste til bruker. Andre driftskostnader medregnes som et andelsvis påslag på
lønnsutgiften.

6.2.2 Direkte brukertid
For å yte bruker nødvendig hjelp må tjenesteutfører gjennomføre en rekke aktiviteter som for
eksempel:
• Bistand til egenmestring

7

http://ks.no, Beregning av enhetskostnader pleie- og omsorgstjenester
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•
•
•
•
•
•

Trening og opptrening
Tilbereding av måltid
Medisinhåndtering
Sårstell
Sosial inkludering - aktivisering
Hjelp til personlig stell og egenomsorg

Dette er eksempler på aktivitet som vil fremgå av vedtak om tjenester til bruker. I tillegg vil
bruker få informasjon om hvor ofte tjenesten vil tilbys og for hvor lang periode vedtaket gjelder.
For utførere av hjemmetjenester er det hensiktsmessig å vurdere og planlegge aktivitetene
gjennom å estimere bistandsbehovet i timer per uke. For institusjonstjenester inngår tilsvarende
aktiviteter i en «aktivitetspakke» som ordinær langtidsplass, forsterket langtidsplass osv.
Arbeidsinnsatsen brukt på denne type aktiviteter, definert som direkte brukertid, utgjør
hovedkomponenten i kostnaden som skal finansieres gjennom enhetspris for tjenester. I tillegg
kommer lønnsutgifter for andre aktiviteter, definert som indirekte brukertid, samt en andel for
drift.

6.2.3 Indirekte brukertid
For å yte bruker nødvendig hjelp må tjenesteutfører gjennomføre en rekke aktiviteter som for
eksempel:
• Planlegging av tjenesteutførsel
• Rapportering i fagsystemet og mellom medarbeidere
• Samhandling med andre tjenester, f.eks. deltakelse i møter i oppfølgingsteam eller
ansvarsgrupper
• Samarbeid med pårørende
• Reise til/fra bruker og base
• Opplæring/kompetanseheving
Dette er eksempler på aktivitet som ikke vil fremgå av vedtak om tjenester til bruker, men som
det i finansieringsmodellen medregnes lønnskostnader til. Hvor stor andel av tiden som medgår
til indirekte brukertid påvirkes blant annet av følgende forhold:
Varierer etter tjenestetype: Tjenester som praktisk bistand har som regel noe høyere andel
direkte brukertid fordi oppdrag som handling og rengjøring tar lenger tid å utføre enn for
eksempel korte besøk med helsetjenester som f. eks. medisinering der mer av tiden medgår til
reise. Det kreves heller ikke samme grad av rapportering og samhandling med andre for å kunne
utføre praktisk bistand som f. eks. handling og rengjøring.
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Varierer etter lokalisering av base: For effektiv bruk av tid kan antall baser og lokalisering av
basen være viktig for å holde kostandene nede. I omsorgsboliger eller samlokaliserte boenheter
der basen er en del av boligkomplekset er det ikke aktuelt med reisetid i det hele tatt og er
derfor utarbeidet med egne enhetspriser.
Varierer etter antall turer til base/kontor: Tid som medgår til reis til/fra base og tid som brukes
på basen medfører lavere andel direkte brukertid. Alternative metoder for utveksling av relevant
informasjon, gjennom elektronisk samhandling kan frigi tid som kan brukes til direkte
tjenesteutførsel. I forbindelse med ny forsøksperiode 2019-2022, er det utarbeidet en egen
enhetspris for tjenester som ytes fra et kontor eller base der det ikke er reisetid og tjenester i
hovedsak på dagtid. Eksempler på slike tjenester er terapi, samtale, gruppetjenester, sårskift,
diabetesoppfølging, injeksjoner osv.
Store avstander: Der avstandene i kommunen mellom base og brukers hjem er stor antas det at
tid som medgår til reise er høy. Imidlertid kan det være hensiktsmessig for bruker og
kostnadseffektivt for kommunen å tilby kommunale omsorgsboliger, eller ha en lavere terskel
for tildeling av institusjonsplass.

6.2.4 Samlet tidsbruk i hjemmetjenesten
Det finnes ikke nasjonal statistikk som viser hvor mye av tiden som medgår til de ulike
aktivitetene. Mange kommuner har gjennom sine modeller for budsjettfordeling og grunnlag for
prisberegning i brukervalgsordninger, definerte måltall for andel direkte brukertid. I en rapport
fra 2012 har Nordlandsforskning8 gjennomført en studie om tidsbruk i pleie og
omsorgstjenesten. Denne viste at sykepleiere i undersøkelsen i snitt brukte 6 timer og 15 min pr
uke på rapportering og dokumentasjonsarbeid, mens helsefagarbeidere brukte 3 timer og 23
min pr uke. Dette tilsvarer hhv 18% og 10% av arbeidstiden. Kravet til rapportering vil blant
annet variere etter brukers situasjon og tjenestens kompleksitet.
Det legges til grunn i timeprisberegningen at andel direkte brukertid ligger på 50 % - 100 %
avhengig av tjenesten som utføres, tid på døgnet og om hvor tjenesten utføres. Det forutsettes
at kommunene følger forsøkets manual for registrering av vedtak.
I forbindelse med ny forsøksperiode 2019-2022, er det utarbeidet en egen enhetspris for
tjenester som ytes fra et kontor eller base der det ikke er reisetid og tjenester i hovedsak på
dagtid.

8
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Tabell 7 Fordeling samlet tidsbruk
Helsetjenester

Praktisk bistand
- daglige gjøremål

Praktisk bistand
- opplæring

Praktisk bistand
- BPA

Kontor/
Dag- OmsorgsStasjonær Ambulerende
Boliger
Ambulerende
Boliger
Base
senter stønad
Dag/
Dag/
Dag/
Dag/
Dag/
Dag/
Dag/
Dag/
Dag/
Natt
Natt
Natt
Natt
Natt
Natt
Natt
kveld/
kveld
kveld
kveld
kveld
kveld
kveld
kveld
kveld
natt
Andel direkte brukertid
60 % 50 % 80 % 100 % 95 % 100 % 75 % 50 % 90 % 100 % 75 % 50 % 90 % 100 % 100 % 100 % 95 % 100 %
Andel indirekte brukertid 40 % 50 % 20 %
5%
25 % 50 % 10 %
25 % 50 % 10 %
5%
Sum
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Ambulerende

Boliger

Som beskrevet i kapittel 6.1.3 skal det korrigeres for kommuner som antas å ha større utgifter
knyttet til lengre reisetid. For disse kommunene vil andelen indirekte brukertid økes og
tilsvarende direkte brukertid reduseres. Dette vil gi en høyere timepris for disse kommunene.

6.2.5 Tildeling av ressurser ut fra vedtakstid
Vedtakstimer er det estimatet for tid som skal gjøres ved vedtak om individuelle tjenester til
hjemmeboende brukere. Estimerte timer kan avvike fra utførte timer, som er det antall timer
som kan dokumenteres utført pr besøk/oppdrag. Utmåling av vedtakstimer gjøres med
utgangspunkt i et gjennomsnittlig tidsestimat for ulike aktiviteter, og det er ressursinnsatsen i
vedtaket som skal legges til grunn for finansieringen. Kommunen må ha kontinuerlig fokus på at
vedtakstid skal utmåles med så like forutsetninger som mulig av alle saksbehandlere, men der
brukers individuelle behov ivaretas. Lengde på vedtaksperioden settes i forhold til brukers
behov, slik at det med jevnlig frekvens skal gjennomføres revurderinger, og vedtakets
tidsestimat kan bli korrigert.
Vedtakstiden er ikke nødvendigvis et korrekt antall timer av brukers behov for tjenester fra «dag
til dag», men er utmålt basert på et gjennomsnitt, som oftest målt i timer per uke. Derfor vil
bruker enkelte dager kunne ha behov for noe mer tid og andre dager noe mindre tid enn
vedtakstiden som er estimert. For den enkelte bruker skal estimert vedtakstid og utført tid sett
over en noe lengre periode stemme overens. Dette skal også gjelde for brukergrupper samlet.
Dersom estimert vedtakstid permanent avviker fra utførte timer må vedtaket revurderes.
Rutiner for dette vil beskrives i forsøkets arbeidsprosesskriterier.
Helsedirektoratet vil, som beskrevet i avsnitt 9.2 følge opp forholdet mellom vedtakstimer og
utførte timer i kommunene.
For helsetjeneste som gis i grupper (f. eks. gruppesamtaler) finansieres kun det antall
ressurstimer som benyttes for å utføre vedtaket. Det vil si at dersom det gis et vedtak om
gruppesamtale der flere brukere er tilstede, skal bemanningsressursen som er til stede i
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Avlastning
Støtteutenfor
kontakt
institusjon

100 %

100 %

100 %

100 %

gruppesamtale fordeles på alle brukerne. Enhetsprisen som skal benyttes er den samme som gis
for tjenester ytt fra kontor/base, som er innført i forbindelse med ny forsøksperiode 2019-2022.

6.2.6 Kompetansesammensetning
For de ulike tjenestene det er utarbeidet enhetspriser for, benyttes det en sammensatt
kompetanseprofil basert på PAI-statistikk for alle kommuner.
Tabell 8 Kompetansesammensetning hjemmebaserte tjenester

Andel uten fagutdanning
Andel med fagutdanning på videregående nivå
Andel med fagutdanning på høyskolenivå
Sum

Andel av årslønn både ambulerende og boliger
Praktisk
praktisk
helsehjelp,
bistand/
bistand
kontor/
BPA
opplæring helsehjelp
base
Dagsenter
73 %
0%
0%
5%
21 %
68 %
46 %
57 %
6%
32 %
54 %
100 %
37 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

PAI-statistikken gir informasjon om hvilke stillingstyper som benyttes, men ikke hvordan disse
fordeler seg på ulike tjenestetyper. Det er lagt en skjønnsmessig fordeling til grunn slik at det er
kompetanseprofil med lavest fagutdanning på praktisk bistand, høyere på praktisk bistand
opplæring og høyest kompetanseprofil på helsetjenester. For helsetjenester som gis på et kontor
er basert på 100% høyskoleutdanning (sykepleiere). For dagsenter er fordelingen slik PAIstatistikken viser at den er i snitt for alle kommuner.
For omsorgsstønad er det med utgangspunkt i rundskriv I-42/989 lagt til grunn gjennomsnittlig
lønn for hjemmehjelpere. For avlastning og støttekontakt er det lagt til grunn lønn for assistent
på kr 176,- pr time (2018-nivå). Videre er støttekontakter og mottakere av omsorgsstønad
behandlet som oppdragstakere og derfor beregnet uten avsetning til pensjon og feriepenger.
Avlastere er behandlet som arbeidstakere og beregnet med feriepenger og pensjon.

6.2.7 Beregning av tillegg
I timeprisberegningen er det medregnet utgifter for helg- og helligdagstillegg og kvelds- og natttillegg tilsvarende gjennomsnitt utbetaling for ulike stillingskategorier. Lønnsstatistikken viser at
det er forskjell i kommunenes kostnad på tillegg for tjenestene som gis i ambulerende tjenester
og tjenestene som gis i bolig. Bakgrunnen for dette er at mer av tjenestene ytes gjennom hele
døgnet i bolig i forhold til i hjemmet. Tabellene under hva som er lagt til grunn som årlig kostnad
for tillegg.

9
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Tabell 9 Tillegg (2018-nivå)
Praktisk bistand - daglig gjøremål
Praktisk bistand - BPA
Praktisk bistand - opplæring
Helsetjenester
Dagsenter

Ambulerende
41 609
41 609
46 189
42 903

Boliger
56 981

Dagsenter

48 442
52 249
24 283

For tjenester som skal utføres på en nattvakt (kl 23-07,30) er det forutsatt et fast gjennomsnittlig
lønnspåslag på 56,- pr time.
Det forutsettes at dagsenteret i hovedsak driftes på dagtid uten turnusarbeid, men
gjennomsnittlig tillegg som følger av PAI-statistikken angir at dagaktivisering som tjeneste i
kommunene i en viss utstrekning også gis på kveld, helg og høytidsdager. Dette er medregnet i
prisen.

6.2.8 Driftsutgifter og brukerbetaling
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon, korrigert for
internhandel, fordelte utgifter og diverse driftsinntekter utgjør samlet ca 5,4 % av lønnsutgiftene
under KOSTRA-funksjon 254 og 22 % under KOSTRA-funksjon 234 (aktivisering).
Helsedirektoratet har gruppert utgiftene etter diverse drift, medisinsk utstyr, transport og
utgifter til lokaler/base.
Tabellen under viser prosentvist påslag i forhold til lønnskostnader som er innarbeidet i prisene.
Diverse drift og utgifter til lokaler/basedrift fordeles likt på alle tjenester. Utgifter til medisinsk
materiell legges på helsetjenester og utgifter til transport legges til ambulerende tjenester.
Fratrekk for egenandel innarbeides på alle tjenestene innfor praktisk bistand, med 1,4 % av
lønnsutgiftene. At deler av tjenestene som ytes som praktisk bistand ikke genererer egenandel
er reflektert gjennom lavere prosentsats.
For opphold på dagsenter er formålet med tjenesten avgjørende for om det kan kreves
egenandel. I enhetsprisen er det innarbeidet sats for dagopphold (kr 77,- i 2015) etter Forskrift
om egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 1, og tilsvarer 3,9 % av
lønnsutgiftene. For tjenester som faller utenfor forskriften fastsetter kommunen selv
egenandelen. Tjeneste gitt som avlastning skal det ikke kreves egenandel for.
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Tabell 10 Driftsutgifter og egenbetaling
Helsetjenester
Ambulerende
Diverse drift
Medisinsk utstyr
Transportutgifter
Utgifter til lokaler/base
Sum påslag for driftsutgifter
Påslag administrasjon
Fratrekk for egenbetaling

Praktisk bistand
- daglig gjøremål

Stasjonær/
Amkontor/
bulerende
base
1,7 %
1,7 %
1,7 %
1,2 %
1,2 %
3,0 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
4,5 %
4,5 %
6,3 %
3,7 %
3,7 %
3,7 %
-1,5 %

Boliger

1,7 %
1,2 %
3,0 %
1,6 %
7,5 %
3,7 %

Praktisk bistand
- opplæring
Ambulerende

Boliger

BPA

Dagsenter

Boliger

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,6 %
3,3 %
3,7 %
-1,5 %

3,0 %
1,6 %
6,3 %
3,7 %
-1,5 %

1,6 %
3,3 %
3,7 %
-1,5 %

1,6 %
3,3 %
3,7 %
-1,5 %

4,5 %
0,1 %
9,1 %
9,3 %
22,9 %
5,0 %
-3,6 %

6.3 TJENESTER I INSTITUSJON

6.3.1 Bemanningsfaktor
Bemanning, særlig bemanning av pleiepersonell for ulike typer av institusjonsplasser, er den
viktigste kostnaddriver for institusjonsplasser. Bemanningsfaktor (forholdet mellom antall
årsverk og antall beboere på institusjon) er ikke blant størrelser som inngår i nasjonal statistikk
på kommunenivå eller lavere. Forrige nasjonale kartlegging skjedde så langt tilbake som i 1995
og angav en bemanningsfaktor pleiepersonell på 0,68.
Direktoratet har valgt å basere forslag til bemanningsfaktorer som grunnlag for enhetspriser, på
analyser av enkeltkommuner eller grupper av kommuner som er utført av ulike
konsulentselskaper.10
Tabell 11 Bemanningsfaktor
Langtidsopphold
Ordinær
sykehjemsplass
Helsepersonell med høyere utdanning
Helsepersonell med videregående utdanning
Øvrig stedbunden personell
Sum bemanningsfaktor

0,30
0,57
0,20
1,07

Aldershjemsplass
0,24
0,46
0,16
0,86

Tidsbegrenset opphold

Forsterket
sykehjemsplass
0,50
0,78
0,20
1,48

Skjermet/
Rehabilitering
tilrettelagt
og behandling
sykehjemsplass /utredning
0,35
0,62
0,20
1,17

Avlastning og
annet

0,37
0,63
0,20
1,20

10 Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet (IRIS 2014), Ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren
(PWC 2015), Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem (NOVA 2014), Omstruktureringstiltak HSO (Agenda Kaupang
2014), Gjennomgang av organisering og ledelse i kommunens helse og omsorgstjenester (Deloltte 2014)

24

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester

0,35
0,62
0,20
1,17

Øvrig stedbunden personell omfatter kjøkken- og vaskeripersonell, merkantilt personale og
institusjonsleder. Lønnsutgifter knyttet til bygningsdrift (renhold, vaktmester etc.) inngår i
beregnede utgifter til bygningsdrift.

6.3.2 Kompetansesammensetning
Kostnad per årsverk vil også variere ut fra personellets utdanningsbakgrunn. For de ulike
institusjonsplassene det er utarbeidet enhetspriser for i prismodellen benyttes det en
sammensatt kompetanseprofil basert på PAI-statistikk for alle kommuner. Grunnlaget er
lønnsdata for gruppen «somatiske sykehjem» under funksjon 253.
Tabell 12 kompetansesammensetning institusjon

Andel med fagutdanning på videregående nivå
Andel med fagutdanning på høyskolenivå

Andel av
årslønn
37,0 %
63,0 %

For legeårsverk er det benyttet lønnsdata fra PAI-statistikken for sykehjemsleger direkte.

6.3.3 Beregning av tillegg
I timeprisberegningen er det medregnet utgifter for helg- og helligdagstillegg og kvelds og natt
tillegg (faste og variable tillegg) tilsvarende gjennomsnitt utbetaling for ulike stillingskategorier
ved institusjonstjenestene. Lønnsstatistikken viser at det er forskjell på kommunenes utgifter til
gjennomsnittlig tillegg for ulike utdanningsgrupper.

6.3.4 Beregning av vederlag
Satser for beregnet egenbetaling for institusjonsplasser er basert på Helse- og
omsorgstjenesteloven § 11-2 jf. forskrift om egenandel for kommunale helse- og
omsorgstjenester. For de tjenester der forskriften direkte regulerer egenbetalingens størrelse, er
slike satser benyttet. Dette gjelder plasser for tidsbegrenset opphold rehabilitering og
tidsbegrensede plasser for avlastning. Sistnevnte plasser kan det ikke kreves egenandel for. Som
tidsbegrenset plass regnes plass på 60 kalenderdager per år eller mindre.
For andre typer institusjonsplasser er egenbetaling beregnet på grunnlag av kommunens
inntekter fra egenbetaling for institusjonsplasser fordelt på de plasser det kan beregnes vederlag
for. Satser for året for tidsbegrensede plasser rehabilitering er trukket fra før fordeling.
Egenbetaling inkluderer ordinært vederlag og andre betalinger fra brukere.
Beregnede satser følger av tabell 13.
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Tabell 13. Egenbetaling for plasser i institusjon (2018-nivå)

Årssats egenbetaling

Ordinær
sykehjemsplass
182 218

Langtidsopphold
Tidsbegrenset opphold
Forsterket
Skjermet/
Rehabilitering
AldersAvlastning og
sykehjemstilrettelagt og behandling
hjemsplass
annet
plass
sykehjemsplass /utredning
182 218
182 218
182 218
58 483
-

6.3.5 Finansiering ved tildeling av plass til bruker
Budsjettmidler til kommunen som kan videreføres til utførerenhet, for å finansiere tjenester som
tildeles den enkelte bruker, vil følge av vedtaket. Tildeling skal baseres på brukers behov, ikke på
kommunens kapasitet. Størrelsen på de budsjettmidler som følger kommunens tildeling av
tjenester til bruker vil bestemmes av prismodellen/enhetsprisene, se kapittel 7. Det kan i kortere
perioder innebære et lite avvik mellom antall planlagte plasser kommunen har, og antall tildelte
plasser i forsøksperioden. Helsedirektoratet forventer at kommuner som deltar i forsøket
utnytter kapasiteten i omsorgstjenesten på en god måte.
I prismodellen vil det legges inn et fast påslag på 3 døgn når beboer flytter eller dør. For alle
langtidsplasser vil kommunen få finansiering selv om beboer i en periode ikke har mottatt
tjenester, eller mottar andre tjenester enn det vedtaket gjelder for. Det samme gjelder tjenester
til hjemmeboende i fast bemannet omsorgsbolig.
I den justerte finansieringsmodellen for utvidet forsøksordning er det lagt til grunn at
kommunene får dekket merkostnader dersom behovet for tjenester overstiger 1:1 bemanning.
Kommunene må da registrere behovet i timer på en egen tjeneste som finansieres med kr. 581,(AGA sone I, 2019-nivå) pr time. Denne enhetsprisen er den samme som benyttes for stasjonære
helsetjenester til hjemmeboende.
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Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester

7. ENHETSPRISER
Alle priser er 2019-priser. Alle priser vil årlig i forsøksperioden bli justert lønns- og prisvekst.
Finansieringen og enhetsprisene for tjenestene beskrives ut fra:
1. Hva tjenesten består av/kan bestå av
2. Lovregulering
3. Finansieringsform i forsøksperioden
4. Hvordan budsjettildeling skjer
5. Hvilke aktiviteter og kostnadsdrivere som prisen er basert på
6. Enhetsprisen (beløp)
7. Kommunen mulighet til å kreve egenandel

Finansieringsmodell for omsorgstjenester
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7.1 HJEMMETJENESTER

7.1.1 Helsetjenester
Tjeneste: Helsetjenester i hjemmet
Tjenestebeskrivelse:
Helsetjenester i hjemmet er planlagte kommunale helsetjenester som ytes
hjemme hos pasienten. Jf. Kriteriedokument punkt 4.1
Lovverk:
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og
omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a.
Finansiering i
forsøksperioden:
Budsjettildeling:

Aktiviteter/kostnadsdrivere:

Tjenesten finansieres med enhetspriser pr time.
Tilskudd overføres forskuddsvis per kvartal basert på forventet bruk av
tjenesten (a konto). Basert på kvartalsvis rapportering fra kommunen om
endringer i tildelinger av tjenesten avregnes tidligere utbetalt a konto. Se
nærmere forklaring under kapittel 9.
Aktivitet er i hovedsak utførte tjenester for bruker i henhold til vedtak, med
direkte brukertid, reisetid til/fra bruker og indirekte brukertid til blant annet
dokumentasjon/administrasjon som kostnadsdrivere.
For tjeneste med enhetspris for kontor/base skal det i rapporterte
vedtakstimer fremgå om tjenesten gis med 1:1 bemanning eller om den gis i
gruppe.

Enhetspris:
AGA sone 1,
Reisetid-gruppe 1
For andre
soner/grupper, se
vedlegg 1
Egenbetaling fra
brukere:
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Enhetsprisene dekker lønn, ulike arbeidsgiveravgiftssatser og diverse drift.
Dag/kveld, pr vedtakstime
Kr 764,Ambulerende
Natt, pr vedtakstime
Kr 1076,Dag/kveld, pr vedtakstime
Kr 566,Bolig
Natt, pr vedtakstime
Kr 528,Dag/kveld/natt, pr
Kr 581,Stasjonær
vedtakstime
Kontor/base Dag/kveld, pr vedtakstime
Kr 477,Det tas ingen egenandel for denne tjenesten

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester

7.1.2 Praktisk bistand - daglige gjøremål
Tjeneste: Praktisk bistand – daglige gjøremål
Tjenestebeskrivelse:
Omfatter bistand til dagliglivets praktiske gjøremål, egenomsorg og
personlig stell. Jf. Kriteriedokument punkt 4.3.1
Lovverk:

Finansiering i forsøksperiode:
Budsjettildeling:

Aktiviteter og
kostnadsdrivere:

Enhetspris
AGA sone 1,
Reisetid-gruppe 1
For andre
soner/grupper, se
vedlegg 1
Egenbetaling fra
brukere:

Finansieringsmodell for omsorgstjenester

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og
omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b.
Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 første ledd jf. forskrift om egenandel
for kommunale helse- og omsorgstjenester § 8.
Tjenesten finansieres med enhetspriser pr time og egenbetaling fra brukere.
Tilskudd overføres forskuddsvis per kvartal basert på forventet bruk av
tjenesten (a konto). Basert på kvartalsvis rapportering fra kommunen om
endringer i tildelinger av tjenesten avregnes tidligere utbetalt a konto Se
nærmere forklaring under kapittel 9.
Aktivitet er i hovedsak utførte tjenester for bruker i henhold til vedtak, med
direkte brukertid, reisetid til/fra bruker og indirekte brukertid til blant annet
dokumentasjon/administrasjon som kostnadsdrivere.
Enhetsprisene dekker lønn, ulike arbeidsgiveravgiftssatser og diverse drift.
Dag/kveld, pr vedtakstime
Kr 521,Ambulerende
Natt, pr vedtakstime
Kr 954,Dag/kveld, pr vedtakstime
Kr 437,Natt, pr vedtakstime
Kr 474,Bolig

Det tas egenandel for praktisk bistand, men ikke for personrettet bistand
(også kalt personlig stell). Kommunene tar egenbetaling tilsvarende vedtatte
satser i sin kommune
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7.1.3 Praktisk bistand – opplæring
Tjeneste: Praktisk bistand – opplæring
Tjenestebeskrivelse:
Opplæring i daglige gjøremål, der formålet med tjenesten er å gjøre den
enkelte mest mulig selvstendig i dagliglivet.
Jf. Kriteriedokument punkt 4.3.2
Lovverk:
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og
omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b.

Finansiering i forsøksperiode:
Budsjettildeling:

Aktiviteter og
kostnadsdrivere:

Enhetspris
AGA sone 1,
Reisetid-gruppe 1
For andre
soner/grupper, se
vedlegg 1
Egenbetaling fra
brukere:
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Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2, jf. forskrift om egenandel for
kommunale helse- og omsorgstjenester § 8.
Tjenesten finansieres med enhetspriser pr time og egenbetaling fra brukere.
Tilskudd overføres forskuddsvis per kvartal basert på forventet bruk av
tjenesten (a konto). Basert på kvartalsvis rapportering fra kommunen om
endringer i tildelinger av tjenesten avregnes tidligere utbetalt a konto Se
nærmere forklaring under kapittel 9.
Aktivitet er i hovedsak utførte tjenester for bruker i henhold til vedtak, med
direkte brukertid, reisetid til/fra bruker og indirekte brukertid til blant annet
dokumentasjon/administrasjon som kostnadsdrivere.
Enhetsprisene dekker lønn, ulike arbeidsgiveravgiftssatser og diverse drift.
Dag/kveld, pr vedtakstime
Kr 578,Ambulerende
Natt, pr vedtakstime
Kr 1033,Dag/kveld, pr vedtakstime
Kr 470,Natt, pr vedtakstime
Kr 504,Bolig

Det kan tas egenandel for praktisk bistand - opplæring, men ikke for
personrettet bistand (også kalt personlig stell). Kommunene tar
egenbetaling tilsvarende vedtatte satser i sin kommune

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester

7.1.4 Praktisk bistand – brukerstyrt personlig assistent
Tjeneste: Praktisk bistand – brukerstyrt personlig assistent
Tjenestebeskrivelse: BPA er en alternativ organisering av bl.a. personlig assistanse etter helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b.
Jf. Kriteriedokument punkt 4.3.4
Lovverk:
Pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-1 a andre ledd og 2-1 bokstav d, samt
helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b og d
og 3-8.

Finansiering i
forsøks-periode:
Budsjettildeling:

Aktiviteter og
kostnadsdrivere:

Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2, jf. forskrift om egenandel for
kommunale helse- og omsorgstjenester § 8.
Tjenesten finansieres med enhetspriser pr time og egenbetaling fra brukere.
Tilskudd overføres forskuddsvis per kvartal basert på forventet bruk av
tjenesten (a konto). Basert på kvartalsvis rapportering fra kommunen om
endringer i tildelinger av tjenesten avregnes tidligere utbetalt a konto. Se
nærmere forklaring under kapittel 9.
Aktivitet er i hovedsak utførte tjenester for bruker i henhold til vedtak, med
direkte brukertid som kostnadsdrivere.
Enhetsprisene dekker lønn, ulike arbeidsgiveravgiftssatser og diverse drift.

Enhetspris
AGA sone 1,
For andre soner, se
vedlegg 1
Egenbetaling fra
brukere:

Dag/kveld, pr vedtakstime

Kr 378,-

Natt, pr vedtakstime

Kr 464,-

Det kan tas egenandel for praktisk bistand, brukerstyrt personlig assistent,
men ikke for personrettet bistand (også kalt personlig stell) eller avlastning.
Kommunene tar egenbetaling tilsvarende vedtatte satser i sin kommune

Finansieringsmodell for omsorgstjenester
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7.1.5 Dag og aktivitetstilbud
Tjeneste: Aktivitetstilbud
Tjenestebeskrivelse:
Dag – og aktivitetstilbud vil være tilbud til ulike målgrupper primært over 18
år. Tilbudene kan være:
• Dagsenter for personer med nedsatt funksjonsevne
• Dagsenter for eldre
• Dagsenter for demente og «inn på tunet» - tilbud
Jf. Kriteriedokument punkt 4.4
Lovverk:
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-1.

Finansiering i
forsøksperiode:
Budsjettildeling:

Aktiviteter og
kostnadsdrivere:

Enhetspris
AGA sone 1,
Reisetid-gruppe 1
For andre
soner/grupper, se
vedlegg 1
Egenbetaling fra
brukere:
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Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 jf. forskrift om egenandel for
kommunale helse- og omsorgstjenester § 4.
Tjenesten finansieres med enhetspriser pr døgn og egenbetaling fra brukere
Tilskudd overføres forskuddsvis per kvartal basert på forventet bruk av
tjenesten (a konto). Basert på kvartalsvis rapportering fra kommunen om
endringer i tildelinger av tjenesten avregnes tidligere utbetalt a konto. Se
nærmere forklaring under kapittel 9.
Aktivitet er i hovedsak bemanningsfaktor pr plass kostnadsdrivere.
Enhetsprisene dekker lønn, ulike arbeidsgiveravgiftssatser og diverse drift
og transport. Egenbetaling er beregnet etter forskrift om egenandel for
kommunale helse- og omsorgstjenester § 4.
Pr vedtakstime, bemanningsfaktor 1
Kr 480,Pr vedtakstime, bemanningsfaktor 0,8
Kr 403,Pr vedtakstime, bemanningsfaktor 0,5
Kr 288,Pr vedtakstime, bemanningsfaktor 0,3
Kr 211,Pr vedtakstime, bemanningsfaktor 0,1
Kr 134,Om det kan kreves egenandel vil variere ut fra hvilket behov tilbudet skal
dekke:
• Det kan ikke kreves egenandel når dagaktivitetstilbud gis som et
avlastningstilbud
• Det kan kreves egenandel der dagaktivitetstilbudet gis som
alternativ til tjenester etter §§ 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b og 3-8.
Egenandelen følger av egenandelsforskriften
• Det kan kreves egenandel der kommunen gir tilbud ut over sin plikt
etter helse- og omsorgstjenesteloven. Egenandelen følger da ikke av
egenandelsforskriften.

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester

7.1.6 Avlastning utenfor institusjon
Tjeneste: Avlastning utenfor institusjon
Tjenestebeskrivelse:
Alle typer pleie- og omsorgstjenester kan tildeles som avlastning til alle
aldersgrupper med hjelpebehov. Dette avsnittet omfatter avlastning utenfor
institusjon. Avlastningen skal gi rom for normal fritid, mulighet for å reise på
ferier og tid til å bevare sosiale nettverk. Jf. Kriteriedokument punkt 4.6.

Lovverk:

Finansiering i forsøksperiode:
Budsjettildeling:

Aktiviteter og
kostnadsdrivere:
Enhetspris
AGA sone 1,
For andre soner, se
vedlegg 1
Egenbetaling fra
brukere:

Finansieringsmodell for omsorgstjenester

Avlastning i institusjon er beskrevet under punkt 7.2.4
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og
omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav d. Se også
pasient- og brukerrettighetsloven § 2-8 om tiltak ved særlig tyngende
omsorgsoppgaver
Tjenesten finansieres med enhetspriser pr time.
Tilskudd overføres forskuddsvis per kvartal basert på forventet bruk av
tjenesten (a konto). Basert på kvartalsvis rapportering fra kommunen om
endringer i tildelinger av tjenesten avregnes tidligere utbetalt a konto. Se
nærmere forklaring under kapittel 9.
Aktivitet er i hovedsak utførte tjenester for bruker i henhold til vedtak, med
direkte brukertid som kostnadsdrivere.
Enhetsprisene dekker lønn, ulike arbeidsgiveravgiftssatser og diverse drift.
Pr vedtakstime
Kr 285,-

Det kreves ikke egenbetaling for avlastningstiltak.
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7.1.7 Støttekontakt
Tjeneste: Støttekontakt
Tjenestebeskrivelse:
En støttekontakt hjelper en annen person til en mer meningsfylt fritid
gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter. Jf. Kriteriedokument punkt
4.3.3
Lovverk:
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b.
Finansiering i forsøks- Tjenesten finansieres med enhetspriser pr time.
periode:
Budsjettildeling:
Tilskudd overføres forskuddsvis per kvartal basert på forventet bruk av
tjenesten (a konto). Basert på kvartalsvis rapportering fra kommunen om
endringer i tildelinger av tjenesten avregnes tidligere utbetalt a konto. Se
nærmere forklaring under kapittel 9.
Aktiviteter og
Aktivitet er i hovedsak utførte tjenester for bruker i henhold til vedtak, med
direkte brukertid som kostnadsdrivere.
kostnadsdrivere:
Enhetspris
AGA sone 1,
For andre soner, se
vedlegg 1
Egenbetaling fra
brukere:
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Enhetsprisene dekker lønn, ulike arbeidsgiveravgiftssatser og diverse drift.
Pr vedtakstime, bemanningsfaktor 1
Kr 251,Pr vedtakstime, bemanningsfaktor 0,8
Kr 209,Pr vedtakstime, bemanningsfaktor 0,5
Kr 144,Pr vedtakstime, bemanningsfaktor 0,3
Kr 100,Pr vedtakstime, bemanningsfaktor 0,1
Kr 58,Det kan ikke kreves egenbetaling for støttekontakt.

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester

7.1.8 Omsorgsstønad
Tjeneste: Omsorgsstønad
Tjenestebeskrivelse:
Omsorgsstønad skal gi en viss økonomisk kompensasjon til private som
utfører særlig tyngende omsorgsarbeid som ellers ville være kommunens
ansvar. Jf. Kriteriedokument punkt 4.5
Lovverk:

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6

Finansiering i forsøksperiode:

Tjenesten finansieres med enhetspriser pr vedtakstime. Vedtas ofte som en
stillingsprosent

Budsjettildeling:

Tilskudd overføres forskuddsvis per kvartal basert på forventet bruk av
tjenesten (a konto). Basert på kvartalsvis rapportering fra kommunen om
endringer i tildelinger av tjenesten avregnes tidligere utbetalt a konto. Se
nærmere forklaring under kapittel 9.

Aktiviteter og
kostnadsdrivere:

Aktivitet er i hovedsak utførte tjenester for bruker i henhold til vedtak, med
direkte brukertid som kostnadsdrivere.
Enhetsprisene dekker lønn, ulike arbeidsgiveravgiftssatser og diverse drift.

Enhetspris
AGA sone 1,
For andre soner, se
vedlegg 1
Egenbetaling fra
brukere:

Finansieringsmodell for omsorgstjenester

Pr vedtakstime

Kr 247,-

Uaktuelt
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7.2 TJENESTER I INSTITUSJON

7.2.1 Særskilt behov for beboere i institusjon
Tjeneste: Særskilt behov for beboere i institusjon
TjenesteTjenestekoden skal kombineres med annen tjeneste i institusjon. Alle
tjenestekriterier for beboere i institusjon kan være aktuelle.
beskrivelse:
Lovverk:
Finansiering i
forsøksperiode:
Budsjetttildeling:
Aktiviteter og
kostnadsdrivere:

Følger av angitt tjeneste for opphold i institusjon.
Tjenesten finansieres med enhetspriser pr time.

Tilskudd overføres forskuddsvis per kvartal basert på forventet bruk av tjenesten (a
konto). Basert på kvartalsvis rapportering fra kommunen om endringer i tildelinger av
tjenesten avregnes tidligere utbetalt a konto. Se nærmere forklaring under kapittel 9.
Aktivitet er i hovedsak utførte tjenester for bruker i institusjon, med direkte brukertid
som kostnadsdrivere. Enhetsprisene dekker lønn, ulike arbeidsgiveravgiftssatser og
diverse drift.
Kommunene får dekket merkostnader dersom beboers behov for tjenester overstiger
1:1 bemanning. Kommunene må da registrere behovet som er på 24 timer eller mer
pr døgn på en egen tjeneste som finansieres med en enhetspris pr time.

Enhetspris:

Egen-betaling
fra brukere:
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Det følger særskilte rapporteringskrav for denne tjenesten.
Pr time
(for behov utover
581,565,546,541,553,1:1 bemanning)
Det tas ikke egenbetaling utover ordinært vederlag for korttidsopphold eller
langtidsopphold i institusjon

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester

516,-

7.2.2 Tidsbegrenset plass – rehabilitering og utredning/behandling
Tjeneste: Tidsbegrenset opphold i institusjon - rehabilitering og utredning/behandling
TjenesteTidsbegrenset opphold i institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester med
beskrivelse: særskilt tilrettelagte rehabiliteringstjenester, jf. Kriteriedokument punkt 5.2.2

Lovverk:

Tidsbegrenset opphold i institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester med
særskilt tilrettelagte helsetjenester kan gjelde behandling og utredning, jf.
Kriteriedokument 5.2.3
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og omsorgstjenesteloven
§§ 3-1og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c.

Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 jf. forskrift om egenandel for kommunale helseog omsorgstjenester §§ 1 første ledd
Finansiering Tjenesten finansieres med enhetspriser pr døgn, egenbetaling fra brukere og en
i forsøksforholdsmessig andel av andre inntekter fra tjenester i institusjon. Enhetspris per døgn
periode:
utgjør 1/365-del av årspris.
BudsjettTilskudd overføres forskuddsvis per kvartal basert på forventet bruk av tjenesten (a
tildeling:
konto). Basert på kvartalsvis rapportering fra kommunen om endringer i tildelinger av
tjenesten avregnes tidligere utbetalt a konto. Se nærmere forklaring under kapittel 9.
Aktiviteter
Aktivitet er i hovedsak utførte tjenester i institusjon, med bemanningsfaktor for
pleiepersonell, bemanningsfaktor for øvrig stedbunden personell og finanskostnader
og
ved kjøp av plasser som kostnadsdrivere.
kostnadsdrivere:
Enhetsprisene dekker lønn, ulike arbeidsgiveravgiftssatser og diverse drift.
Enhetspris

Egenbetaling fra
brukere:

AGA Sone
I
II
III
IV
IVa)
V
1 108 663
1 080 112
1 045 851
1 036 064
1 058 088
993 645
Kommunens
plass
1 140 740
1 112 113
1 077 852
1 068 063
1 090 088
1 025 645
Kjøp av plass
Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 jf. forskrift om egenbetaling for helse- og
omsorgstjenester § 4 regulerer satser for korttidsopphold og døgnopphold. Varer
oppholdet ut over 60 døgn i kalenderåret, kan kommunen kreve egenandel etter
reglene for langtidsopphold, slik dette er regulert i forskriftens §§ 3 og 5.

Finansieringsmodell for omsorgstjenester
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7.2.3 Tidsbegrenset plass - avlastning og annet korttidsopphold
Tjeneste: Tidsbegrenset døgnopphold - avlastning og annet korttidsopphold
TjenesteTidsbegrenset opphold i institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester
der formålet er å avlaste personen/personene (pårørende eller andre) som til
beskrivelse:
daglig utfører omsorgsarbeidet, jf. Kriteriedokument punkt 5.2.1

Lovverk:

Finansiering i
forsøks-periode:
Budsjetttildeling:

Aktiviteter og
kostnadsdrivere:

Enhetspris

Egenbetaling fra
brukere:

Tidsbegrenset opphold i institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester
med særskilt tilrettelagte helsetjenester. Tidsbegrenset opphold i institusjon
med heldøgns helse- og omsorgstjenester med særskilt tilrettelagte
helsetjenester kan gjelde tilbud om lindrende behandling ved livets slutt eller
annet, jf. Kriteriedokument punkt 5.2.3
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav d.
Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 jf. forskrift om egenandel for
kommunale helse- og omsorgstjenester § 1 andre ledd bokstav a.
Tjenesten finansieres med enhetspriser pr døgn og en forholdsmessig andel av
andre inntekter fra tjenester i institusjon. Enhetspris per døgn utgjør 1/365-del
av årspris.
Tilskudd overføres forskuddsvis per kvartal basert på forventet bruk av
tjenesten (a konto). Basert på kvartalsvis rapportering fra kommunen om
endringer i tildelinger av tjenesten avregnes tidligere utbetalt a konto. Se
nærmere forklaring under kapittel 9.
Aktivitet er i hovedsak utførte tjenester i institusjon, med bemanningsfaktor for
pleiepersonell, bemanningsfaktor for øvrig stedbunden personell og
finanskostnader ved kjøp av plasser som kostnadsdrivere.
Enhetsprisene dekker lønn, ulike arbeidsgiveravgiftssatser og diverse drift.
AGA Sone
I
II
III
IV
IVa)
V
1 146 940
1 119 059
1 085 602
1 076 043
1 097 551
1 034 619
Kommunens
plass
1 179 016
1 151 060
1 117 603
1 108 043
1 129 551
1 066 620
Kjøp av plass
Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 jf. forskrift om egenbetaling for helseog omsorgstjenester § 4 regulerer satser for korttidsopphold og døgnopphold.
Det kan ikke kreves egenandel for tidsbegrenset opphold - avlastning.
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7.2.4 Langtidsplass i institusjon – ordinær sykehjemsplass
Tjeneste: Ordinær sykehjemsplass
Tjenestebeskrivelse:
Langtidsplass i institusjon er et varig botilbud for personer med heldøgns
helse- og omsorgsbehov. Jf. Kriteriedokument punkt 5.3.2
Lovverk:

Finansiering i
forsøks-periode:
Budsjettildeling:

Aktiviteter og
kostnadsdrivere:

Enhetspris

Egenbetaling fra
brukere

Finansieringsmodell for omsorgstjenester

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og
omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c.
Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 jf. forskrift om egenandel for
kommunale helse- og omsorgstjenester § 1 første ledd.
Tjenesten finansieres med enhetspriser pr døgn, egenbetaling fra brukere og
en forholdsmessig andel av andre inntekter fra tjenester i institusjon.
Enhetspris per døgn utgjør 1/365-del av årspris.
Tilskudd overføres forskuddsvis per kvartal basert på forventet bruk av
tjenesten (a konto). Basert på kvartalsvis rapportering fra kommunen om
endringer i tildelinger av tjenesten avregnes tidligere utbetalt a konto Se
nærmere forklaring under kapittel 9.
Aktivitet er i hovedsak utførte tjenester i institusjon, med bemanningsfaktor
for pleiepersonell, bemanningsfaktor for øvrig stedbunden personell og
finanskostnader ved kjøp av plasser som kostnadsdrivere.
Enhetsprisene dekker lønn, ulike arbeidsgiveravgiftssatser og diverse drift.
AGA Sone
I
II
III
IV
IVa)
V
Kommunens
879 367 853 948 823 447 814 730 834 339 776 965
plass
Kjøp av plass
911 444 885 948 855 446 846 731 866 340 808 966
Kommunen krever egenbetaling fra brukerne i henhold til forskrift om
egenandel for helse- og omsorgstjenester §§ 3 og 5.
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7.2.5 Langtidsplass i institusjon – aldershjem
Tjeneste: Aldershjemsplass
Tjenestebeskrivelse: Aldershjemsplass i institusjon er et varig botilbud for personer med heldøgns
helse- og omsorgsbehov. Jf. Kriteriedokument punkt 5.3.2
Lovverk:

Finansiering i
forsøks-periode:
Budsjettildeling:

Aktiviteter og
kostnadsdrivere:

Enhetspris

Egenbetaling fra
brukere:
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Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og
omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c.
Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 jf. forskrift om egenandel for kommunale
helse- og omsorgstjenester §§ 1 første ledd.
Tjenesten finansieres med enhetspriser pr døgn, egenbetaling fra brukere og en
forholdsmessig andel av andre inntekter fra tjenester i institusjon. Enhetspris per
døgn utgjør 1/365-del av årspris.
Tilskudd overføres forskuddsvis per kvartal basert på forventet bruk av tjenesten
(a konto). Basert på kvartalsvis rapportering fra kommunen om endringer i
tildelinger av tjenesten avregnes tidligere utbetalt a konto. Se nærmere forklaring
under kapittel 9.
Aktivitet er i hovedsak utførte tjenester i institusjon, med bemanningsfaktor for
pleiepersonell, bemanningsfaktor for øvrig stedbunden personell og
finanskostnader ved kjøp av plasser som kostnadsdrivere.
Enhetsprisene dekker lønn, ulike arbeidsgiveravgiftssatser og diverse drift.
AGA Sone
I
II
III
IV
IVa)
V
Kommunens 713 637 693 302 668 899 661 927 677 614
631 714
plass
Kjøp av plass 745 712 725 300 700 900 693 927 709 615
663 715
Kommunen krever egenbetaling fra brukerne i henhold til forskrift om egenandel
for helse- og omsorgstjenester §§ 3 og 5.
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7.2.6 Langtidsplass i institusjon – skjermet/tilrettelagt plass
Tjeneste: Skjermet/ tilrettelagt institusjonsplass
TjenesteSkjermet/tilrettelagt institusjonsplass er et varig botilbud for personer med
kognitiv svikt og personer med demens og som har behov for heldøgns helsebeskrivelse:
og omsorg. Kan gjelde plass i sykehjem eller annen institusjon. Jf.
Kriteriedokument punkt 5.3.3
Lovverk:
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a, annet ledd, jf. helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6, bokstav c

Finansiering i
forsøks-periode:
Budsjettildeling:

Aktiviteter og
kostnadsdrivere:

Enhetspris

Egenbetaling fra
brukere:

Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 jf. forskrift om egenandel for
kommunale helse- og omsorgstjenester §§ 1 første ledd.
Tjenesten finansieres med enhetspriser pr døgn, egenbetaling fra brukere og
en forholdsmessig andel av andre inntekter fra tjenester i institusjon.
Enhetspris per døgn utgjør 1/365-del av årspris.
Tilskudd overføres forskuddsvis per kvartal basert på forventet bruk av
tjenesten (a konto). Basert på kvartalsvis rapportering fra kommunen om
endringer i tildelinger av tjenesten avregnes tidligere utbetalt a konto Se
nærmere forklaring under kapittel 9.
Aktivitet er i hovedsak utførte tjenester i institusjon, med bemanningsfaktor for
pleiepersonell, bemanningsfaktor for øvrig stedbunden personell og
finanskostnader ved kjøp av plasser som kostnadsdrivere.
Enhetsprisene dekker lønn, ulike arbeidsgiveravgiftssatser og diverse drift.
AGA Sone
I
II
III
IV
IVa)
V
Kommunens
959 621
931 739 898 283 888 723 910 231 847 301
plass
Kjøp av plass
991 696
963 739 930 281 920 723 942 232 879 302
Kommunen kan kreve egenbetaling fra brukerne i henhold til forskrift om
egenandel for helse- og omsorgstjenester §§ 3 og 5.
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7.2.7 Langtidsplass i institusjon – forsterket plass
Tjeneste: Forsterket institusjonsplass
TjenesteForsterket institusjonsplass er et varig botilbud for personer med særskilte
behov for et forsterket tilbud av heldøgns helse- og omsorgstjenester. Kan
beskrivelse:
gjelde plass i sykehjem, barnebolig, eller annen institusjon. Jf.
Kriteriedokument punkt 5.3.4
Lovverk:
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a, annet ledd, jf. helse- og
omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6, bokstav c.

Finansiering i
forsøks-periode:
Budsjettildeling:

Aktiviteter og
kostnadsdrivere:

Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 jf. forskrift om egenandel for
kommunale helse- og omsorgstjenester §§ 1 første ledd.
Tjenesten finansieres med enhetspriser pr døgn, egenbetaling fra brukere og
en forholdsmessig andel av andre inntekter fra tjenester i institusjon.
Enhetspris per døgn utgjør 1/365-del av årspris.
Tilskudd overføres forskuddsvis per kvartal basert på forventet bruk av
tjenesten (a konto). Basert på kvartalsvis rapportering fra kommunen om
endringer i tildelinger av tjenesten avregnes tidligere utbetalt a konto. Se
nærmere forklaring under kapittel 9.
Aktivitet er i hovedsak utførte tjenester i institusjon, med bemanningsfaktor for
pleiepersonell, bemanningsfaktor for øvrig stedbunden personell og
finanskostnader ved kjøp av plasser som kostnadsdrivere.
Enhetsprisene dekker lønn, ulike arbeidsgiveravgiftssatser og diverse drift.

Enhetspris

Egenbetaling fra
brukere:
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AGA Sone
I
II
III
IV
IVa)
V
1
206
735
1
171
274
1
128
721
1
116
563
1
143
920
1
063
880
Kommunens
plass
1 203 275
1 160 722
1 148 564
1 175 919
1 095 879
Kjøp av plass 1 238 813
Kommunen kan krever egenbetaling fra brukerne i henhold til forskrift om
egenandel for helse- og omsorgstjenester §§ 3 og 5.
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8. RUTINER FOR RAPPORTERING OG

UTBETALING
Inntil forsøket starter opp blir omsorgstjenester hovedsakelig finansiert gjennom frie
inntekter (skatteinntekter og rammetilskudd) og egenbetalinger fra brukere. Kommunene
mottar andeler av skatteinntekter månedsvis og rammetilskuddet utbetales kommunen i 10
terminer gjennom året. I forsøksperioden erstattes de frie inntekter av øremerkede
inntekter som utbetales fra Helsedirektoratet til kommunen. Se kapittel 4 om
«budsjettrammer i forsøksordningen».
Budsjettmidler til kommunen, for å finansiere tjenester som tildeles den enkelte bruker, vil
følge av vedtaket. Størrelsen på de budsjettmidler som følger tildelingen av tjenester vil
bestemmes av enhetsprisene i prismodellen. Se kapittel 7.
Ved oppstart må kommuner i modell B og nye kommuner kode om alle eksisterende vedtak i
sitt journalsystem slik at det tilsvarer tjenestekodene som benyttes i forsøket. Dette arbeidet
skal gjøres i perioden 01.07.2019-31.12.2019. Vedtakene 01.01. vil være utgangspunkt for a
konto tilskudd for alle kommuner i forsøket fra 2020.

8.1 A KONTO UTBETALINGER AV TILSKUDD GJENNOM ÅRET
A konto utbetalinger fra Helsedirektoratet til kommunen skal sørge for at kommunen har
likviditet til å betale ut lønn til ansatte og andre løpende utbetalinger knyttet til
omsorgstjenester.
A konto utbetalinger skjer forskuddsvis per kvartal, og består av:
a) Rundsumtilskudd for året (tilskudd til omsorgstjenester som ikke finansieres med
enhetspriser) utbetales i 4 terminer.
b) A konto aktivitetstilskudd, beregnet tilskudd for tjenester som skal finansieres av
enhetspriser i forsøket. Nivået vil være basert på aktivitet ved inngangen av året og
utbetales i 4 terminer.
c) Inntektspåslag, utbetales i 4 terminer.

Finansieringsmodell for omsorgstjenester
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A konto beløp som gjelder forventet bruk av tjenester som skal finansieres av enhetspriser, vil bli
korrigert (se avsnitt 8.2) når kommunen etter utløp av kvartalet har sendt dokumentasjon over
endringer i tildelinger av tjenester (se avsnitt 8.3) for kvartalet.
For de kommuner som allerede er i modell A (2016-2019) fortsetter utbetalingene som tidligere
fra 01.05.2019, inkludert de nye enhetsprisene. For modell B kommuner og kommuner som Aog B-kommuner skal slå seg sammen med er 1. utbetaling av inntektspåslag i den nye
forsøksrunden fra 01.07.2019, og av rundsumtilskudd og aktivitetstilskudd fra primo januar
2020.

8.2 KORREKSJON AV A KONTOUTBETALINGER
Etter utløpet av kvartalet vil det skje en etterskuddsvis korreksjon av a konto utbetalingen av
aktivitetstilskuddet. Etterskuddsvis korreksjon av a konto utbetalingen for kvartalet skal sørge
for finansiering av netto endringer i tjenestevolum, basert på kommunens saksbehandling i
kvartalet.
•
•

Dersom den økonomiske virkningen av netto endringer i tjenestetildelinger er positiv
(økning), vil kommunen motta en etterbetaling tilsvarende økning.
Dersom den økonomiske virkningen av netto endringer i tjenestetildelinger er negativ
(reduksjon), vil kommunen få et fratrekk tilsvarende reduksjonen.

Etterbetalingen (økning) og fratrekket (reduksjon) vil bli motregnet påfølgende a konto
utbetaling (påfølgende kvartal).

8.3 KRAV TIL DOKUMENTASJON AV GRUNNLAG FOR UTBETALING
For å kunne foreta utbetaling av etterbetaling (se avsnitt 8.2) og justering av påfølgende a konto
utbetaling, må kommunen utarbeide dokumentasjon av de endringer i vedtaksvolum
saksbehandlingen i kommunen har medført. Direktoratet stiller krav om sporbarhet, noe som
innebærer at endringene må være registrert i kommunens fagsystem.
Følgende krav gjelder:
• Kommunen må ha registrert og effektuert alle nye/reviderte/avviklede
tjenestetildelinger.
•
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o Nye tildelinger per tjeneste og sum timer (hjemmebaserte tjenester)/tildelte
plasser (institusjonsbaserte tjenester) for alle brukere
o Endrede tildelinger per tjeneste og sum timer/plasser for alle brukere
▪ Avviklede tildelinger (gammelt vedtak)
▪ Nye tildelinger (revidert vedtak)
o Opphørte (terminerte) tildelinger per tjeneste og sum timer/plasser for alle
brukere
•

Kommunene må i sin rapportering ha inkludert nye tildelinger, endrede tildelinger og
opphørte tildelinger per tjeneste (timer/plasser)

•

Kommunen må ha utarbeidet revisorattestert rapport som skal oversendes til
Helsedirektorat. Kontrollen skal sikre at vedtaksvolum som skal finansieres ikke avviker
vesentlig fra faktisk utførte tjenester. Det vil i forsøksperioden også kunne bli
gjennomført revisjon i de deltagende kommunene av en instans som Helsedirektoratet
inngår avtale med.

8.4 JUSTERINGSOPPGJØR
Prismodellen, og enhetsprisene i prismodellen, skal justeres årlig. Hovedformålet med den årlige
justering er å fange opp og korrigere for lønns- og prisvekst etter kommunal deflator. Som ledd i
dette vil også pensjonspremiesatsen bli vurdert på bakgrunn av gjennomførte lønnsoppgjør.
Det er gitt en åpning for at prismodellen og enhetsprisene kan bli justert som følge av endringer i
de forutsetningene prismodellen og enhetsprisene bygger på. Eksempler på slike eventuelle
endringer er justeringer i soner eller satser for arbeidsavgift, eller endringer i krav i medhold av
lov, til tjenestene. Som en del av Helsedirektoratets oppdrag gitt av Helse- og
omsorgsdepartementet skal Helsedirektoratet oppsummere, vurdere og foreslå eventuell
oppfølging av resultatene som fremkommer i evalueringsrapportene. Dette kan også gjelde
effekter av finansieringsmodellen.
Den økonomiske virkningen av ovennevnte eventuelle endringer vil danne grunnlag for et
justeringsoppgjør, og omfatte perioden fra endringen trådte i kraft fram til første a konto
utbetaling der endringene er innarbeidet.
Den økonomiske virkning av justeringsoppgjør vil bli motregnet påfølgende a konto utbetaling.

Finansieringsmodell for omsorgstjenester
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9. RAPPORTERING OG INNHENTING AV

INFORMASJON FRA KOMMUNENE
For å følge med og ha oversikt over utviklingen i forsøket og forsøkskommunene vil
Helsedirektoratet bruke flere informasjonskanaler, der også rapportering fra forsøkskommuner
inngår.

9.1

PROGNOSE OG REGNSKAP

Kommunene skal kvartalsvis rapportere forventede utgifter (prognose) for omsorgstjenester
sammenholdt med tilskuddet i forsøket (budsjettrammen). Vesentlige avvik mellom tilskudd og
forventede utgifter skal kommenteres.
Alt tilskudd utbetalt i forsøksperioden er øremerket omsorgstjenester og kommunene skal
levere revisorattestert regnskap for hver av prosjektårene, innen 31.03. påfølgende år.
Dersom kommunene i forsøket har ubrukte tilskuddsmidler ved utgangen av årene i den nye
forsøksperioden 2019–2022, kan midlene overføres til neste regnskapsår, til og med år 2023.
Ubrukte midler etter 2023 skal tilbakebetales til Helsedirektoratet. Eventuelle ubrukte
tilskuddsmidler fra første forsøksperiode 2016-2019 kan i tråd med tidligere tilskuddsregelverk
overføres til 2020, og skal etter dette tilbakebetales til Helsedirektoratet.
Dersom kommunene har et forbruk til omsorgstjenester utover tilskuddet fra staten i
forsøksperioden, må kommunen dekke dette merforbruket selv.

9.2

STATUS OG UTVIKLING I FORSØKSKOMMUNENE

I evalueringsoppdraget for forsøket har direktoratet lagt inn en årlig statusrapport på noen
utvalgte parametere for forsøkskommunene.
Følgende parametere følges gjennom statusrapporteringen:
• Omfang på tjenestetildelingen, og kompetanse hos de som tildeler tjenester
• Brukernes og pårørendes erfaring med tjenestetildelingen og medvirkning i
tildelingsprosessen
• System for tverrfaglig samarbeid og samhandling
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•
•
•

•
•
•
•
•

9.3

o innad i tildelingsenheten
o mellom tildelingsenhet og utførerenheter
o med spesialisthelsetjenesten
Brukernes tilfredshet med tjenestetildeling
Omfang av klagesaker og utfall av klagesaksbehandling
Forholdet mellom vedtak om tjenester og faktisk utførte tjenester, herunder
o vedtatte/tildelte vs. utførte timer/uke i hjemmetjeneste
o tildelte plasser i institusjon vs. plasser til disposisjon
Omfang og innretning på forebyggende omsorgstjenester
Arbeidsmetoder i kommunene (systemtilpasning, skjema, rutiner)
Kommunenes bruk av inntektspåslaget
Økonomisk utvikling i forsøkskommunene
Effekter av ny finansieringsmodell

STATISTIKK IPLOS

Direktoratet vil stille krav til forsøkskommunene om å rapportere statistikk fra IPLOS kvartalsvis
til direktoratet:
•
•
•
•

Antall mottakere etter bistandsbehov
Gjennomsnittlig tildelte timer etter bistandsbehov
Bistandsbehov ved start av langtidsopphold
Vedtak og saksbehandlingstid etter bistandsbehov

Dersom kommunens leverandør av fagsystem ikke har lagt til rette for IPLOS sumrapporter, må
kommunen avgi tilsvarende og likeverdig informasjon gjennom eget uttrekk fra system.

9.4

ÅRLIG ORDINÆR RAPPORTERING AV ØKONOMI OG TJENESTEDATA

Forsøkskommunene skal rapportere IPLOS-data og KOSTRA-data på vanlig måte.
KOSTRA- og IPLOS-statistikk vil inngå i datagrunnlaget Helsedirektoratet bruker for å følge
utviklingen.

9.5

GRUNNLAG FOR BEREGNING AV TILSKUDD

Som grunnlag for å beregne aktivitetstilskudd må kommunene rapportere aktivitetsdata etter de
retningslinjer som Helsedirektoratet utarbeider. Dette gjelder både for beregning av a konto
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tilskudd ved inngangen av året og som grunnlag for korreksjonsoppgjør hvert kvartal gjennom
året.
For å kunne beregne rundsumtilskudd ved inngangen av forsøket (tilskudd til tjenester som ikke
finansieres gjennom prismodell) må Helsedirektoratet gjennomgå forsøkskommunenes
internregnskaper, sammen med kommunene

10. AVVIKLING AV FORSØKET
10.1 AVVIKLING AV INNTEKTSPÅSLAG
Forsøkskommunene vil i forsøksperioden få et eget inntektspåslag tilsvarende 4 % av netto
driftsutgifter til omsorgstjenester. Inntektspåslaget er oppad begrenset til 27 mill.kr. per år for
en enkelt kommune.
Forsøket avvikles 31.12.2022. Etter dette tidspunkt trappes inntektspåslaget gradvis ned.
Nedtrappingsforløpet er som følger:
• 60 % av inntektspåslaget i 2023
• 40 % av inntektspåslaget i 2024
Fra 2025 bortfaller påslaget helt.

10.2 AVVIKLING AV PRISMODELL OG ØREMERKET TILSKUDD
Når forsøksperioden er omme 31.12.2022 vil ordningen med statlig finansiering av pris pr vedtak
etter den felles prismodellen opphøre. Det samme gjelder det øremerkede rundsumtilskuddet til
kommunen.
Kommunene vil da få tilbakeført midler tilsvarende uttrekk som er justert for lønns- og prisvekst,
samt anslått vekst i kostnader som skyldes endringer i demografi
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11. VEDLEGG
Vedlegg 1: Prisliste (2019- nivå)
AGA
sone I

Arbeidsgiveravgiftsone

dag/kveld pr time*
566
natt pr time*
528
Helsetjenester
Stasjonær
dag/kveld/natt pr time
581
Kontor/base dag/kveld pr time
477
dag/kveld pr time*
437
Praktisk bistand - daglige
Boliger
natt pr time*
474
gjøremål
Praktisk bistand dag/kveld pr time*
470
Boliger
opplæring
natt pr time*
504
dag/kveld pr time*
378
Brukerstyrt personlig assistent
natt pr time*
464
Omsorgsstønad
Pr time
247
Bemanningsfaktor 1,0 - pr time
251
Bemanningsfaktor 0,8, - pr time
209
Støttekontakt/Støttekontakt i grupper
Bemanningsfaktor 0,5, - pr time
144
Bemanningsfaktor 0,3, - pr time
100
Bemanningsfaktor 0,1, pr time
58
Avlastning utenfor institusjon
Pr time
285
Kommunens plass, pr år
1 108 663
Tidsbegrenset opphold
1 140 740
- rehabilitering og behandling/utredning Kjøp av plass, pr år
Kommunens plass, pr år
1 146 940
Tidsbegrenset opphold
Kjøp av plass, pr år
1 179 016
- annet og avlastning
Langtidsplass i institusjons
Kommunens plass, pr år*
879 367
- ordinær plass
Kjøp av plass, pr år*
911 444
Kommunens plass, pr år*
713 637
Langtidsplass i institusjons
Kjøp av plass, pr år*
745 712
- aldershjemsplass
Kommunens plass, pr år*
959 621
Langtidsplass i institusjon
Kjøp av plass, pr år*
991 696
- skjermet/tilrettelagt
Langtidsplass i institusjon
Kommunens plass, pr år*
1 206 735
- forsterket
Kjøp av plass, pr år*
1 238 813
dag/kveld/natt pr time
581
Ekstrabemanning i institusjon
Utskrivningsklare pasienter fra sykehus
Pr døgn
4 885
* Får ikke fratrekk ved midlertidig opphør. Får 3 døgns påslag ved flytting og død
Boliger
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AGA
sone II
551
515
565
464
424
461
455
489
368
449
240
246
207
146
107
70
277
1 080 112
1 112 113
1 119 059
1 151 060
853 948
885 948
693 302
725 300
931 739
963 739
1 171 274
1 203 275
565
4 885

AGA
AGA
sone III
sone IV
Tjenester uten reisetid
531
525
494
490
546
541
447
443
408
404
444
440
440
435
472
468
354
351
435
431
230
227
238
235
200
198
143
141
105
105
68
68
267
262
1 045 851 1 036 064
1 077 852 1 068 063
1 085 602 1 076 043
1 117 603 1 108 043
823 447 814 730
855 446 846 731
668 899 661 927
700 900 693 927
898 283 888 723
930 281 920 723
1 128 721 1 116 563
1 160 722 1 148 564
546
541
4 885
4 885

AGA
sone IV a)

AGA
sone V

538
502
553
453
414
449
445
478
358
440
233
241
203
144
106
70
270
1 058 088
1 090 088
1 097 551
1 129 551
834 339
866 340
677 614
709 615
910 231
942 232
1 143 920
1 175 919
553
4 885

503
469
516
423
384
418
414
444
334
409
216
225
190
137
101
67
251
993 645
1 025 645
1 034 619
1 066 620
776 965
808 966
631 714
663 715
847 301
879 302
1 063 880
1 095 879
516
4 885
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AGA
sone I

Arbeidsgiveravgiftsone

AGA
sone II

AGA
sone III

AGA
sone IV

AGA
sone IV a)

AGA
sone V

Tjenester med reisetid - gruppe 1
Helsetjenester
Praktisk bistand
- daglige gjøremål
Praktisk bistand
- opplæring

Ambulerende
Ambulerende
Ambulerende

Dag-/aktivitetstilbud

dag/kveld pr time
natt pr time
dag/kveld pr time
natt pr time
dag/kveld pr time
natt pr time
Bemanningsfaktor 1,0 - pr time
Bemanningsfaktor 0,8, - pr time
Bemanningsfaktor 0,5, - pr time
Bemanningsfaktor 0,3, - pr time
Bemanningsfaktor 0,1, pr time

764
1 076
521
954
578
1 033
478
401
286
209
132

741
1 045
506
927
562
1 004
465
389
278
205
130

717
1 011
488
895
542
970
450
377
271
200
129

707
1 000
483
887
536
960
447
374
269
199
129

726
1 023
494
906
550
983
456
381
273
200
129

677
956
462
847
512
917
430
361
259
193
126

820
1241
533
1101
592
1194
458
383
276
204
131

767
1159
498
1027
551
1112
433
363
261
196
129

Tjenester med reisetid - gruppe 2
Helsetjenester
Praktisk bistand
- daglige gjøremål
Praktisk bistand
- opplæring

Ambulerende
Ambulerende
Ambulerende

Dag-/aktivitetstilbud

dag/kveld pr time
natt pr time
dag/kveld pr time
natt pr time
dag/kveld pr time
natt pr time
Bemanningsfaktor 1,0 - pr time
Bemanningsfaktor 0,8, - pr time
Bemanningsfaktor 0,5, - pr time
Bemanningsfaktor 0,3, - pr time
Bemanningsfaktor 0,1, pr time

864
1 306
561
1 161
622
1 257
480
403
288
211
134

839
1 268
545
1 127
605
1 221
468
392
280
207
132

811
1 224
526
1 088
582
1 179
452
379
273
203
131

802
1212
520
1077
577
1166
449
376
271
201
131

Tjenester med reisetid - gruppe 3
Helsetjenester
Praktisk bistand
- daglige gjøremål
Praktisk bistand
- opplæring

Ambulerende
Ambulerende
Ambulerende

Dag-/aktivitetstilbud

Helsetjenester
Praktisk bistand
- daglige gjøremål
Praktisk bistand
- opplæring

Dag-/aktivitetstilbud
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Ambulerende
Ambulerende
Ambulerende

dag/kveld pr time
natt pr time
dag/kveld pr time
natt pr time
dag/kveld pr time
natt pr time
Bemanningsfaktor 1,0 - pr time
Bemanningsfaktor 0,8, - pr time
Bemanningsfaktor 0,5, - pr time
Bemanningsfaktor 0,3, - pr time
Bemanningsfaktor 0,1, pr time

998
1 674
609
1 490
675
1 613
483
406
291
214
137

970
937
926
948
1 626
1 568
1552
1588
591
571
564
578
1 446
1 395
1382
1414
655
632
624
641
1 568
1 512
1497
1532
471
456
452
462
395
382
379
388
284
277
274
279
210
206
205
207
135
134
134
134
Tjenester med reisetid - gruppe 4

885
1481
538
1317
596
1427
436
366
265
199
132

dag/kveld pr time
natt pr time
dag/kveld pr time
natt pr time
dag/kveld pr time
natt pr time
Bemanningsfaktor 1,0 - pr time
Bemanningsfaktor 0,8, - pr time
Bemanningsfaktor 0,5, - pr time
Bemanningsfaktor 0,3, - pr time
Bemanningsfaktor 0,1, pr time

1 116
2 071
645
1 848
715
2 000
485
408
293
216
139

1 085
2 013
625
1 795
694
1 943
474
397
286
212
137

988
1832
571
1632
632
1768
438
369
268
201
134

1 045
1 941
604
1 730
668
1 874
458
384
279
208
136

1035
1920
598
1713
662
1855
455
381
277
207
136
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1060
1965
613
1753
681
1899
464
390
282
209
136

Vedlegg 2: Kommuner gruppert etter reisetid (vil bli oppdatert etter ny kommunestruktur i
2020).
Kommuner reisetid gruppe 1
0101
0104
0105
0106
0111
0118
0119
0121
0122
0123
0124
0125
0127
0128
0135
0136
0137
0138
0211
0213
0214
0215
0216
0217
0219
0220
0226
0227
0228
0229
0230
0231
0233
0234
0235
0236
0237
0238
0239
0301
0402
0403
0415
0417
0418
0419
0420
0423
0425
0426
0427
0429
0436
0437
0438
0439
0441
0501

Halden
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Hvaler
Aremark
Marker
Rømskog
Trøgstad
Spydeberg
Askim
Eidsberg
Skiptvet
Rakkestad
Råde
Rygge
Våler
Hobøl
Vestby
Ski
Ås
Frogn
Nesodden
Oppegård
Bærum
Asker
Sørum
Fet
Rælingen
Enebakk
Lørenskog
Skedsmo
Nittedal
Gjerdrum
Ullensaker
Nes
Eidsvoll
Nannestad
Hurdal
Oslo
Kongsvinger
Hamar
Løten
Stange
Nord-Odal
Sør-Odal
Eidskog
Grue
Åsnes
Våler
Elverum
Åmot
Tolga
Tynset
Alvdal
Folldal
Os
Lillehammer

0502
0511
0513
0514
0515
0516
0517
0519
0520
0521
0522
0528
0529
0532
0533
0534
0536
0538
0541
0542
0543
0545
0602
0604
0605
0612
0615
0616
0617
0618
0619
0623
0624
0625
0626
0627
0628
0631
0632
0701
0702
0704
0706
0709
0711
0713
0714
0716
0719
0720
0722
0723
0728
0805
0806
0807
0811
0814
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Gjøvik
Dovre
Skjåk
Lom
Vågå
Nord-Fron
Sel
Sør-Fron
Ringebu
Øyer
Gausdal
Østre Toten
Vestre Toten
Jevnaker
Lunner
Gran
Søndre Land
Nordre Land
Etnedal
Nord-Aurdal
Vestre Slidre
Vang
Drammen
Kongsberg
Ringerike
Hole
Flå
Nes
Gol
Hemsedal
Ål
Modum
Øvre Eiker
Nedre Eiker
Lier
Røyken
Hurum
Flesberg
Rollag
Horten
Holmestrand
Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Svelvik
Sande
Hof
Re
Andebu
Stokke
Nøtterøy
Tjøme
Lardal
Porsgrunn
Skien
Notodden
Siljan
Bamble

0819
0821
0822
0827
0828
0829
0830
0831
0833
0901
0904
0906
0911
0912
0914
0919
0926
0928
0929
0935
0937
0940
1001
1002
1003
1004
1014
1017
1018
1026
1029
1032
1034
1037
1046
1101
1102
1103
1106
1111
1112
1114
1119
1120
1121
1122
1124
1127
1129
1130
1135
1142
1144
1145
1146
1151
1201
1211

Nome
Bø
Sauherad
Hjartdal
Seljord
Kviteseid
Nissedal
Fyresdal
Tokke
Risør
Grimstad
Arendal
Gjerstad
Vegårshei
Tvedestrand
Froland
Lillesand
Birkenes
Åmli
Iveland
Evje og Hornnes
Valle
Kristiansand
Mandal
Farsund
Flekkefjord
Vennesla
Songdalen
Søgne
Åseral
Lindesnes
Lyngdal
Hægebostad
Kvinesdal
Sirdal
Eigersund
Sandnes
Stavanger
Haugesund
Sokndal
Lund
Bjerkreim
Hå
Klepp
Time
Gjesdal
Sola
Randaberg
Forsand
Strand
Sauda
Rennesøy
Kvitsøy
Bokn
Tysvær
Utsira
Bergen
Etne

1216
1221
1222
1223
1227
1228
1232
1233
1234
1235
1238
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1251
1252
1253
1256
1259
1260
1264
1265
1401
1413
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1424
1430
1432
1433
1439
1443
1444
1445
1502
1504
1505
1515
1516
1517
1519
1520
1523
1524
1525
1526
1528
1529
1531
1532
1535

Sveio
Stord
Fitjar
Tysnes
Jondal
Odda
Eidfjord
Ulvik
Granvin
Voss
Kvam
Samnanger
Os
Austevoll
Sund
Fjell
Askøy
Vaksdal
Modalen
Osterøy
Meland
Øygarden
Radøy
Austrheim
Fedje
Flora
Hyllestad
Vik
Balestrand
Leikanger
Sogndal
Aurland
Lærdal
Årdal
Gaular
Førde
Naustdal
Vågsøy
Eid
Hornindal
Gloppen
Molde
Ålesund
Kristiansund
Herøy
Ulstein
Hareid
Volda
Ørsta
Ørskog
Norddal
Stranda
Stordal
Sykkylven
Skodje
Sula
Giske
Vestnes
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Kommuner reisetid gruppe 1
1543 Nesset
1545 Midsund
1546 Sandøy
1547 Aukra
1551 Eide
1554 Averøy
1563 Sunndal
1566 Surnadal
1567 Rindal
1601 Trondheim
1612 Hemne
1621 Ørland
1622 Agdenes
1634 Oppdal
1635 Rennebu
1636 Meldal
1638 Orkdal
1640 Røros
1644 Holtålen
1653 Melhus
1657 Skaun
1662 Klæbu
1663 Malvik
1664 Selbu
1665 Tydal
1702 Steinkjer
1703 Namsos
1711 Meråker
1714 Stjørdal
1717 Frosta
1719 Levanger
1721 Verdal
1724 Verran
1725 Namdalseid
1736 Snåsa
1739 Røyrvik
1742 Grong
1743 Høylandet
1744 Overhalla
1748 Fosnes
1750 Vikna
1755 Leka
1756 Inderøy
1804 Bodø
1805 Narvik
1812 Sømna
1813 Brønnøy
1815 Vega
1816 Vevelstad
1818 Herøy
1820 Alstahaug
1822 Leirfjord
1824 Vefsn
1826 Hattfjelldal
1828 Nesna
1833 Rana
1835 Træna
1840 Saltdal
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1841 Fauske
1851 Lødingen
1853 Evenes
1854 Ballangen
1856 Røst
1857 Værøy
1859 Flakstad
1860 Vestvågøy
1865 Vågan
1867 Bø
1868 Øksnes
1870 Sortland
1874 Moskenes
1902 Tromsø
1903 Harstad
1911 Kvæfjord
1919 Gratangen
1920 Lavangen
1922 Bardu
1923 Salangen
1925 Sørreisa
1926 Dyrøy
1941 Skjervøy
1942 Nordreisa
2002 Vardø
2003 Vadsø
2004 Hammerfest
2011 Kautokeino
2012 Alta
2019 Nordkapp
2020 Porsanger
2021 Karasjok
2024 Berlevåg
2027 Nesseby
2028 Båtsfjord

Kommuner reisetid
gruppe 2
0221 Aurskog-Høland
0412 Ringsaker
0430 Stor-Elvdal
0432 Rendalen
0512 Lesja
0544 Øystre Slidre
0620 Hol
0621 Sigdal
0622 Krødsherad
0633 Nore og Uvdal
0817 Drangedal
0826 Tinn
0941 Bykle
1021 Marnardal
1027 Audnedal
1133 Hjelmeland
1141 Finnøy
1149 Karmøy
1160 Vindafjord
1219 Bømlo
1224 Kvinnherad
1241 Fusa
1263 Lindås
1412 Solund
1426 Luster
1429 Fjaler
1431 Jølster
1449 Stryn
1511 Vanylven
1514 Sande
1534 Haram
1539 Rauma
1548 Fræna
1557 Gjemnes
1560 Tingvoll
1617 Hitra
1620 Frøya
1624 Rissa
1627 Bjugn
1630 Åfjord
1740 Namsskogan
1749 Flatanger
1751 Nærøy
1825 Grane
1827 Dønna
1837 Meløy
1839 Beiarn
1866 Hadsel
1913 Skånland
1917 Ibestad
1924 Målselv
1929 Berg
1931 Lenvik
1943 Kvænangen
2015 Hasvik
2018 Måsøy
2023 Gamvik
2030 Sør-Varanger

Kommuner reisetid
gruppe 3
0428 Trysil
0540 Sør-Aurdal
0834 Vinje
0938 Bygland
1134 Suldal
1231 Ullensvang
1266 Masfjorden
1416 Høyanger
1428 Askvoll
1441 Selje
1571 Halsa
1573 Smøla
1576 Aure
1613 Snillfjord
1632 Roan
1633 Osen
1648 Midtre Gauldal
1718 Leksvik
1738 Lierne
1811 Bindal
1832 Hemnes
1838 Gildeskål
1845 Sørfold
1848 Steigen
1849 Hamarøy
1852 Tjeldsund
1871 Andøy
1927 Tranøy
1933 Balsfjord
1938 Lyngen
1939 Storfjord
1940 Kåfjord
2017 Kvalsund
2025 Tana

Kommuner reisetid sone 4
0434 Engerdal
1411 Gulen
1438 Bremanger
1834 Lurøy
1836 Rødøy
1850 Tysfjord
1928 Torsken
1936 Karlsøy
2014 Loppa
2022 Lebesby
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Forord
Dette er den tredje hovedrapporten i følgeevalueringen av Helsedirektoratets forsøksordning med
statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester. Rapporten er utarbeidet på oppdrag
for Helsedirektoratet. Agenda Kaupang og Proba Samfunnsanalyse står ansvarlig for innholdet i
rapporten. Rapporten er skrevet av Kjell Egil Værnor (ansvarlig konsulent), Per Schanche og Jonas
Rusten Wang i Agenda Kaupang, og Audun Gleinsvik og Rune Busch i Proba Samfunnsanalyse.
Den første hovedrapporten (2016) var en nullpunktsmåling som kartla status i kommunene ved
oppstart av forsøket, mens den andre (2017) analyserte utviklingen ett år inn i forsøksperioden.
Denne rapporten analyserer hvordan utviklingen har vært i løpet av de to årene forsøket har
pågått.
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1 Sammendrag
Denne rapporten er tredje rapport i følgeevalueringen av Helsedirektoratets tre-årige forsøk med
statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester, heretter kun omtalt som «forsøket»1.
Den overordnede målsettingen med forsøksordningen er å teste ut om statlig finansiering og
statlige kriterier for tildeling av omsorgstjenester vil gi:
► Økt likebehandling på tvers av kommunegrenser, og
► Riktigere behovsdekning for innbyggerne
De seks kommunene som har deltatt i forsøket har vært inndelt etter to modeller – A-modellen med
fire kommuner og B-modellen med to kommuner – som har vært ulikt innrettet med tanke på
finansieringsmodell og krav til tildelingsprosessen. Intervensjonen som forsøket utgjør består grovt
sett av tre deler:
► Endret finansieringsmodell. Helse- og omsorgstjenester i A-kommuner har i stor grad blitt
finansiert gjennom enhetspriser for ulike tjenester, mens B-kommuner har fått et tilskudd fra
staten som utgjør en budsjettramme for disse tjenestene. Dette har erstattet kommunens
tidligere utgifter til helse og omsorg. Begge modeller har inkludert et inntektspåslag på
4 prosent.
► Krav til tildelingsprosessen. A-kommuner har måttet tilfredsstille en rekke krav til tildeling av
tjenester, og de har fått nye verktøy å bruke i dette arbeidet.
► Kompetanseutvikling. Kommunene – spesielt A-kommunene – har tatt del i en kompetanseog utviklingsprosess. De har blant annet deltatt på en rekke samlinger og arbeidet målrettet
med IT-systemer, maler, rapportering, saksbehandlingspraksis mv. i samarbeid med
Helsedirektoratet.
Denne evalueringen går gjennom hvilke endringer som har skjedd i kommunene etter to års
deltagelse i prosjektet. Den beskriver og vurderer hvilke effekter forsøket kan ha hatt på utviklingen
i kommunene, og om de overordnede målene for forsøket blir nådd.

Forsøket har gitt mer profesjonell tildelingspraksis og økt kompetanse i kommunen
Flere forhold tyder på at tildelingsprosessen i A-kommunene har blitt vesentlig styrket som følge av
deltagelse i forsøket. Følgende punkter er gjennomgående:
►

Økt kompetanse og samhandling. A-kommunene har gjennom forsøket fått midler til å øke
kapasiteten og den faglige bredden i tildelingsenheten. Forsøket har også styrket
samhandlingen med andre deler av kommunen, fortrinnsvis innen økonomi.

►

Nyttige verktøy i tildelingsprosessen. Kommunene har tatt i bruk nye verktøy i tildelingen,
og disse oppleves som nyttige. Den nye samtaleguiden og mal for søknad om tjenester er
eksempler på dette. Dette har blant annet hjulpet kommunene med å oppnå en bedre
forståelse av brukerens situasjon og mål.

►

Brukermedvirkningen oppleves som styrket. De ansatte innen tildeling opplever at de
kartlegger brukerens situasjon grundigere enn tidligere, og vektlegger hva som er viktig for
brukeren. Informasjon fra brukere og pårørende er ikke entydig om hvorvidt
brukermedvirkningen har blitt styrket som følge av forsøket. Det er imidlertid et lite utvalg som
har deltatt, og svarene viste generell tilfredshet med kommunen også før forsøket startet.

►

Bedre vedtakspraksis. A-kommunene fatter vedtakene sine mer enhetlig enn tidligere, og
fastsetter tydeligere mål for brukeren. De ansatte opplever at de er blitt dyktigere innen
saksbehandling og de juridiske aspektene knyttet til vedtakene. Kommunen revurderer

1

Forsøket omtales internt som «SIO-prosjektet».
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vedtakene hyppigere, og flere mener at det har blitt bedre samsvar mellom vedtak og faktiske
utførte tjenester.
►

Bedre styringsgrunnlag. Administrasjonen i A-kommunene trekker fram at kombinasjonen
av økte rapporteringskrav, opprydding i vedtakskoder og økt oppmerksomhet om god
tildelingspraksis har gitt et betydelig bedre grunnlag for å forstå tjenestebildet i kommunen og
styre tjenestene basert på fakta.

Den samlede ressursbruken knyttet til tildeling og administrasjon har økt i forhold til slik det var før
forsøket. Likevel var det største administrative arbeidet forbundet med oppstarten, der det var mye
jobb med opplæring, gjennomgang av koder osv. Økningen i administrativ ressursinnsats er
primært knyttet til grundigere arbeid med vedtak og kartlegging, i tillegg til noe mer jobb forbundet
med tilskuddsordningen og kontroll av denne.
B-kommunene har i liten grad måttet forholde seg til føringene for tildelingsprosessen. En
tilsvarende utvikling kan derfor ikke påvises i de to B-kommunene.

Forsøket har økt kostnadene til tjenestene, men ikke antall brukere
Gjennomgangen av tallmateriale viser en betydelig økning i A-kommunenes kostnader på en del
områder. Følgende trekkes fram som hovedtrekk i utviklingen.
►

Økte kostnader til pleie- og omsorgstjenester for samtlige brukergrupper.
A-kommunene har gjennom forsøket økt sine kostnader med om lag 15 prosent fra 2015 til
2017. Økningen skjer jevnt over de fleste tjenester og brukergrupper. Selv om deler av dette
skyldes sterk demografisk vekst bidrar det ikke til å forklare hele økningen.

►

Videreføring av satsing på hjemmebaserte tjenester. Det er lite som tilsier at forsøket har
svekket kommunenes langsiktige dreining mot hjemmebaserte tjenester. Lavere andel av
eldre over 80 år har plass på institusjon, og antall oppholdsdøgn på sykehjem har ikke økt i
takt med antall eldre i kommunen.

►

Betydelig økning i enhetskostnader på sykehjem. Selv om kommunen viderefører dreining
mot hjemmebaserte tjenester, har bruttoutgifter per oppholdsdøgn økt med over 20 prosent
fra 2015 til 2017 i A-kommunene. Dette er trolig en kombinasjon av styrket drift (f.eks. økt
bruk av vikar ved fravær eller at bemanning er beholdt ved reduksjon av brukere) kombinert
med mer langsiktige investeringer (f.eks. i velferdsteknologi og kompetanseheving). Når det
gjelder enhetskostnader til helsetjenester i hjemmet har vi ikke tilstrekkelig grunnlag enda til å
konkludere på hvordan denne har utviklet seg.

►

Konvergerende tjenestenivå på noen områder. For noen typer tjenester ser kommunene ut
til å bli likere hverandre i form av at de som hadde lave kostnader har økt disse, mens de som
hadde høye kostnader har redusert. Dette gjelder særlig tjenester til personer med nedsatt
funksjonsevne og innen rus og psykiatri.

I tallgrunnlaget og intervjuene med kommunene kommer det fram at forsøket har gjort det enklere
å prioritere tjenester og investeringer som enten er reverserbare, eller som kan gi lavere driftskostnader på sikt, herunder investeringer i velferdsteknologi, kompetansehevende tiltak og
hverdagsrehabilitering.

Forsøket gir økte utgifter for staten og et overskudd for kommunene
Som nevnt over har det vært en markant økning i kommunenes faktiske utgifter til pleie- og
omsorgstjenester. Videre har statens utgifter til forsøket blitt høyere enn forventet i A-kommunene.
Uttrekket fra rammen til de fire A-kommunene var i 2017 på 980 mill. kr. De samme kommunene
fikk tilbake 1 124 mill. kr i form av samlet tilskudd for vedtaks- og rundsumtilskudd, noe som
tilsvarer en differanse på 144 mill. kr i 2017. I tillegg til dette kom det forutsatte inntektspåslaget på
32 mill. kr. Dette er altså en økning i overføringer fra staten til de fire kommunene på 23 prosent.
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Selv om noe av denne differansen kan forklares ut fra økning i noen tjenester, forklarer dette langt
fra hele differansen. Dette betyr at de fire A-kommunene har fått et betydelig overskudd som følge
av finansieringsmodellen. Det er flere grunner til at kommunene kommer godt ut av forsøket
økonomisk, i tillegg til det forutsatte inntektspåslaget på 4 prosent:
►

Kommunenes enhetskostnader forbundet med de ulike tjenestene er i snitt vesentlig lavere
enn tilskuddene for de samme tjenestene i tre av fire kommuner. Forskjeller i enhetskostnader
kan blant annet henge sammen med ulikheter i stordriftsfordeler, pleie- og bemanningsfaktorer, bruk av vikar og overtid, turnusordninger, kjøreavstander mv.

►

Rammetilskuddet til kommunene styres av en demografikomponent som blant annet skal
kompensere kommunene for økning i antall eldre og andre behovstrengende. Uttrekket som
er gjort fra rammetilskuddet justeres ikke fullt ut for demografiske endringer. Det vil si at
kommuner som har en sterk økning i antall eldre – noe som er tilfelle for alle A-kommunene –
både kompenseres for dette gjennom det generelle rammetilskuddet og gjennom at
tjenestene fullfinansieres av staten gjennom forsøket.

► Kommunenes egenandel for det øremerkede tilskuddet for ressurskrevende brukere var på
138,9 mill. kr i 2015. Dersom kommunene ikke hadde vært med i forsøket ville egenandelen
vært på 169,2 mill. kr i 2017. Mesteparten av økningen blir finansiert gjennom vedtakstilskuddet, og dette har gitt en gevinst for kommunene
Det er viktig å understreke at kommunenes overskudd er øremerket til pleie- og omsorgstjenester.
Deler av dette overskuddet brukes, eller er planlagt brukt, på langsiktige tiltak, slik som hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi og kompetanseutvikling blant de ansatte.

Mekanismene i finansieringsmodellen har i liten grad påvirket kommunene
Forsøket har påvirket kommunene på mange måter. Vår vurdering er imidlertid at den viktigste
drivkraften for endringer i forsøket har vært kombinasjonen av krav til tildelingsprosessen og
kompetanseutviklingen som har skjedd som en del av forsøket.
Finansieringsmodellen har først og fremst effekt gjennom å øke de totale midlene til disposisjon for
kommunens pleie- og omsorgstjeneste, ettersom dette trolig har gitt rom for økt kostnadsnivå. Vi
har ingen observasjoner som underbygger at kommunene tilpasser seg de insentivene som ligger i
en finansieringsmodell basert på enhetspriser. Insentivene i modellen gjør det gunstig å vedta
mange tjenester, men holde kostnaden per tjeneste lav. I prinsippet er det det motsatte som har
skjedd i forsøkskommunene. Finansieringsmodellen har imidlertid tvunget fram endringer knyttet til
vedtakspraksis og rapportering som har bidratt positivt til forståelsen av tjenestene.

Metodisk utfordrende å generalisere effektene av forsøket
Forsøket har vært et utviklingsprosjekt for alle som har vært involvert, der mye av læringen har
skjedd underveis. Det er av flere grunner vanskelig å generalisere resultatene fra dette forsøket til
en tenkt situasjon der forsøket gjøres til en permanent ordning for et større antall kommuner.
► Det er kun fire kommuner, som alle er små eller mellomstore i størrelse, som har
implementert modell A. Siden de fleste norske kommuner ikke søkte om deltagelse, og flere
av de som søkte trakk seg i oppkjøringsfasen til forsøket, er det risiko for en utvalgsskjevhet
der kun de som hadde gode utsikter til å komme gunstig ut av forsøket er de som endte med
å delta.
► Forsøket var tidsavgrenset til 2019 (nå planlagt utvidet til 2022). Det er sannsynlig at
kommunene agerer ulikt i en midlertid ordning, sammenlignet med en permanent ordning.
► Forsøket har bestått av en vesentlig utviklings- og læringskomponent, og deltagerkommunene
har vært gjenstand for stor oppmerksomhet fra mange hold. Det er ikke sikkert det ville vært
mulig å oppnå den samme effekten dersom forsøket skulle vært implementert i større skala.
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2 Bakgrunn
Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2015 at det skulle gjennomføres et forsøk med statlig
finansiering av de kommunale omsorgstjenestene. Den overordnede målsettingen med forsøksordningen var å prøve ut om statlig finansiering og statlige kriterier for tildeling av omsorgstjenester
ville gi økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning av tjenester til
innbyggerne. Følgende kommuner har deltatt i forsøket, i hhv. Modell A og B:
Modell A:
► Hobøl
► Lillesand
► Os (Hordaland)
► Stjørdal
Modell B:
► Selbu
► Spydeberg
I dette kapittelet gis det en beskrivelse av hvordan forsøket har vært innrettet.

2.1 Om forsøket
Norske kommuner står i dag fritt til selv å innrette tjenestetilbudet i henhold til lokale prioriteringer.
Dette innebærer at kommunene innen helse- og omsorgsområdet selv kan bestemme hva de skal
tilby av tjenester og hvordan de skal organisere tjenestetilbudet ut fra lokale forhold og behov, så
fremt dette er i tråd med de lovmessige kravene kommunene er underlagt, bl.a. gjennom pasientog brukerrettighetsloven, helse- og omsorgstjenesteloven, helsepersonelloven og forskrift om
habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Det betyr at pasienters og brukeres rett
til nødvendige og forsvarlige tjenester, individuell rett til BPA og det generelle kravet til brukermedvirkning og likebehandling, like fullt vil være gjeldende i forsøkskommunene. Samtidig stiller
kommuneloven krav om at økonomiplanen og årsbudsjettet skal vedtas med økonomisk balanse,
og bygge på realistiske forventninger om utviklingen i inntekter og utgifter.
Forsøksordningen skulle ha to fokusområder:

Brukers behov i sentrum
► Det tilbys tjenester som er individuelt
tilpasset ut ifra den enkeltes behov
► Brukermedvirkning er satt i system

Lik tildelingsprosess
► Riktig kompetanse og
kunnskapsgrunnlag er benyttet i
behovsvurdering og tjenestetildelingen
► Likt arbeidsverktøy er benyttet i
tildelingsprosessene

Forsøksordningen skulle inkludere inntil 20 kommuner og vare i tre år med oppstart 1. mai 2016.
Selv om det innledningsvis var et større antall kommuner som søkte seg til forsøket, var det mange
som i løpet av vinteren og våren 2016 valgte å trekke seg. Til sammen seks kommuner endte opp
med å delta i forsøket. Forsøkskommunene ble delt inn i to grupper basert på hvilken modell de
følger i løpet av forsøket. De to modellene (Modell A og B) forklares nærmere i de neste
avsnittene.
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Regjeringens politiske plattform av 14. januar 2018 (Jeløya-plattformen) setter som mål å «utvide
prøveordningen med statlig finansiering av omsorgstjenester, både i tid og i antall kommuner». Det
ble 12. oktober 2018 sendt ut invitasjon til de seks forsøkskommunene pluss kommunene disse
skal slå seg sammen med (Trøgstad, Askim, Eidsberg og Fusa) om å delta i forsøket fram til
utgangen av 20222. Det legges her til grunn at alle kommunene skal følge modell A, inklusive de
kommunene som til nå har fulgt modell B (Spydeberg og Selbu).

2.2 Finansieringsmodell
Dette avsnittet gir en beskrivelse av finansieringsmodellene som praktiseres i forsøket.
Den ordinære modellen for finansiering av helse- og omsorgstjenester er at dette dekkes over
kommunebudsjettet. Hvor mye som bevilges er da gjenstand for lokale prioriteringer. Kommunen
står fritt til å avgjøre hvor mye som skal brukes til helse og omsorg, og hvor mye som skal brukes til
andre formål i kommunen. Under er en forenklet skisse som illustrerer dette (inkluderer ikke andre
finansieringskilder som f.eks. statlige refusjonsordninger). For ordens skyld legges det til at
kommunenes inntekter i stor grad kommer gjennom statens ordinære rammetilskudd til kommunen.

Figur 2-1 Forenklet skisse av ordinær finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester

En sentral del av forsøket er at den ordinære finansieringsmodellen for helse og omsorg skulle
erstattes med statlig øremerket finansiering. Deltakerkommunene har benyttet to ulike statlige
finansieringsmodeller i forsøksperioden: Modell A og Modell B. De to finansieringsmodellene har
kommet i stedet for det forsøkskommunene brukte på relevante helse- og omsorgstjenester
tidligere.
I forbindelse med forsøket har det derfor blitt gjort et uttrekk fra statens rammetilskudd hos forsøkskommunene, tilsvarende de faktiske netto driftsutgiftene til omsorgstjenestene året forut for
forsøksperioden (KOSTRA-koder 234, 253, 254 og 261). Dette uttrekket fra rammen erstattes for
begge modeller med øremerkede statlige tilskudd. Øvrige finansieringskilder for omsorgssektoren,
eksempelvis egenandeler, har ikke blitt påvirket av forsøket. Omsorgstjenestene som inngår i
forsøket og finansiering er nærmere beskrevet i dokumentene Kriterier for tildeling av
omsorgstjenester (IS-2391) og Finansieringsmodell for omsorgstjenester (IS-2392).

2

Hobøl er planlagt slått sammen med Spydeberg, Eidsberg, Askim og Trøgstad. Os er planlagt sammenslått
med Fusa.
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Felles for begge finansieringsordningene er at forsøkskommunene mottar et årlig inntektspåslag på
4 prosent av kommunens uttrekk, oppad begrenset til 25 mill. kr pr. år. Forsøket var planlagt
avviklet 1. mai 2019. Etter dette skulle inntektspåslaget gradvis trappes ned. Nedtrappingen av
forsøket beskrives i Helsedirektoratets veileder IS-2392. Helsedirektoratet dekker alle direkte
kostnader knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av forsøket, herunder til møter og
samlinger. Kommunen må selv dekke kostnader knyttet til reise til møter og samlinger. Som
beskrevet tidligere er kommunene nå invitert til å delta i forsøket fram til 2022.
Videre følger en nærmere omtale av finansieringsmodellene som benyttes i henholdsvis A- og Bkommuner.

2.2.1

Modell A

Kommunene som deltar i modell A skal følge statlige kriterier for tildeling av omsorgstjenester.
Tildelingskriteriene er beskrevet i IS-2391 Kriterier for tildeling av omsorgstjenester. For å sikre en
mest mulig lik kartlegging og tilnærming til tildelingsprosessen er det for forsøksordningen
utarbeidet felles rutiner og kriterier for arbeidsprosessen ved tildelingskontorene (se omtale under
3.1.3) som skal brukes i tildelingen.

Figur 2-2 Forenklet skisse av finansieringsmodell i A-kommuner

Modell A finansieres gjennom et øremerket rundsumtilskudd, med et årlig inntektspåslag og en
statlig prismodell med enhetspriser. Finansieringsordningen og kravene til rapportering er
beskrevet i IS-2392 Finansieringsmodell for omsorgstjenester. I modell A skal inntektspåslaget gå
til tjenesteproduksjon, hvorav inntil 500 000 kr pr. kommune pr. år kan øremerkes til utgifter knyttet
til kommunens prosjektgjennomføring, herunder planlegging, administrasjon, rapportering og
evaluering. Enhetsprisene i prismodellen skal justeres årlig for lønns- og prisstigning etter en
kommunal deflator, jf. IS-2392.
Implementering av modell A
For de fire A-kommunene ble det foretatt et uttrekk fra kommunens rammetilskudd tilsvarende
forbruket på omsorgssektoren i 2015. I forsøksperioden blir uttrekket justert for lønns- og prisstigningen basert på en kommunal deflator, og en faktor som er ment å dekke økte behov som
følge av den demografiske utviklingen.
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Kommunen får dekket sine kostnader etter vedtak (stykkpris). I tillegg får de et rundsumtilskudd for
å dekke kostnader som ikke er stykkprisfinansiert og et inntektspåslag på 4 prosent av uttrekket
som blant annet kan brukes til dekke merkostnader ved deltagelse i forsøket.
Enhetsprisen som blir brukt er felles for de fire A-kommunene. Den metodiske tilnærmingen for å
etablere de nasjonale satsene er beskrevet i Helsedirektoratet (2015).3 Satsene er etablert ved
hjelp av en kalkyle basert på timelønn. Det er brukt statistikk fra en rekke kilder.
Det er fastlagt enhetspriser for utvalgte tjenester. Disse tjenestene har tidligere vært finansiert av
kommunens frie inntekter og det statlige øremerkede tilskuddet til særlig ressurskrevende helseog omsorgstjenester.4 Finansieringen gjennom brukerbetalinger blir ikke berørt og fortsetter som
før.
Fra oppstart i mai 2016 og ut året var det en innkjøringsfase med prismodellen der kun endringen i
tjenester ble finansiert med bruk av enhetspriser. Grunnen er at det har tatt tid å etablere vedtak
med koder tilpasset opplegget for finansiering. Ordningen har altså ikke blitt praktisert fullt ut før
1. januar 2017. De andre delene av finansieringen med rundsumtilskudd og inntektspåslag ble
innført samtidig med at forsøket startet (1. mai 2016). Rent praktisk ble tilskuddene gitt med
halvårseffekt – dvs. fra 1. juli 2016, noe som altså var to måneder etter at forsøket startet.
Begrunnelsen for dette var at kommunene ikke skulle tilbakebetale allerede utbetalt rammetilskudd.
Hvert år blir det ordinære rammetilskuddet redusert og altså erstattet med den nye finansieringen.
Reduksjonen er basert på kommunens nettoutgifter i 2015 for pleie- og omsorgstjenester (234,
253, 254 og 261).
For hvert år ble det så korrigert for pris- og lønnsvekst. Opprinnelig var det planlagt at uttrekket
skulle korrigeres for «den generelle veksten i kommuneøkonomien». Kommunene i forsøket har
argumentert for at uttrekket da ville bli urimelig høyt. For 2017 ble det valgt en annen metode for
korrigering som gjør at uttrekket har blitt noe redusert. Nivået på korreksjonen er basert på
beregninger av betydningen av den demografiske utviklingen for landet som helhet for alle sektorer. I 2017 var det opprinnelige uttrekket justert for med 1,26 prosent. Det korrigerte uttrekket er
justert med en vekst på 0,70 prosent. Korreksjonen er felles for alle A- og B-kommunene.

2.2.2

Modell B

Kommunens egne tildelingskriterier benyttes for tildeling av omsorgstjenester. Kommuner som
deltar i modell B får et øremerket rundsumtilskudd med et årlig inntektspåslag. Finansieringsordningen og rapportering er beskrevet i IS-2392. I modell B gis inntektspåslaget som en del av det
øremerkede tilskuddet til omsorgstjenester, uten ytterligere bindinger. Tilskuddet – som er
tilsvarende tidligere ramme – justeres også for deflator og demografivekst.

3

Helsedirektoratet 2015: «Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester. Finansieringsmodell for omsorgstjenester». Rapport IS-2392
4 Helsedirektoratet 2017: Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester
i kommunene Rundskriv IS-4/2017
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Figur 2-3 Forenklet skisse av finansieringsmodell i B-kommuner

2.3 Tjeneste- og arbeidsprosesskriterier
Kommuner i modell A skal benytte kriterier for tildeling av omsorgstjenester som er fastsatt av
Helsedirektoratet og beskrevet i IS-2391 Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester: Kriterier
for tildeling av omsorgstjenester. Dette dokumentet har to hoveddeler:
Arbeidsprosesskriterier
Gjennom arbeidsprosesskriteriene legges det vekt på at tildelingsenhetene skal ha en mest mulig
lik prosess for tildeling av tjenester. Disse kriteriene er delt inn fire innsatsområder:
► Brukermedvirkning gjennom at brukeren gis mulighet til å delta aktivt i beslutninger om seg
selv. Her står informasjon, kartlegging og dialog med brukere og pårørende sentralt.
► Samhandling skal bidra til helhetlige pasient-/brukerforløp og sikre at tjenestene er koordinerte.
Dette forstås både som samhandling med brukeren, og at tildelingsenheten har nødvendige
systemer for samhandling og arbeidsflyt med andre aktører, eksempelvis utførerenhet eller
spesialisthelsetjeneste.
► Kompetanse i tildelingsenheten er en forutsetning for at behovsdekningen skal bli riktigst mulig.
Med dette forstås både den interne kompetansen tildelingsenheten besitter, og den
kompetansen tildelingsenheten trekker inn fra andre fagmiljøer/enheter ved behov.
► Rutiner og bruk av verktøy er en forutsetning for enhetlig praksis på tvers av kommuner. Dette
er både rutinene som benyttes i tildelingsprosessen, og egne skjemaer. Dette ble utarbeidet i
forbindelse med innføringen av forsøket, og omtales i avsnitt 2.4.
Tjenestekriterier
Det er utarbeidet beskrivelser av tjenestene og vurderingskriterier for de tjenestene det fattes
vedtak om. Tjenestekriteriene tar utgangspunkt i kommunens plikt til å sørge for nødvendige,
forsvarlige og verdige tjenester til alle som oppholder seg i kommunen.
Kriteriene er fordelt etter kriterier for tjenester til hjemmeboende og kriterier for institusjon.
I kriteriene beskrives de enkelte tjenestene ut fra følgende forhold:
►
►
►
►

Hva tjenesten består av/kan bestå av
Lovregulering av tjenesten
Hva som er formålet med tjenesten
Hvem som er i målgruppen for tjenesten
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► Relevante vurderingskriterier
► Om det kan kreves egenandel for tjenesten eller ikke
Tjenestetildelingen vil i stor grad basere seg på profesjonell og faglig skjønnsutøvelse, og
tjenestekriteriene er tenkt som en veiledning og hjelp i denne vurderingen. De skal bidra til at
saksbehandler i samarbeid med tjenestemottaker skal kunne vurdere og tydeliggjøre hvilke
tjenesteområder som vil være aktuelle, og hvilke tiltak som vil være best egnet.

2.4 Verktøy i tjenestetildelingen
Som en form for operasjonalisering av tjeneste- og arbeidsprosesskriteriene ble det i samarbeid
mellom Helsedirektoratet og kommunene utviklet en rekke verktøy som skulle heve kvaliteten på
tildelingsprosessen. De mest vesentlige dokumentene inkluderer:
► Samtaleguiden, som skal fungere som et hjelpemiddel i forbindelse med kartleggingssamtaler.
Samtaleguiden inneholder en rekke spørsmål om brukerens livssituasjon, forutsetninger og
mål. Ved å snakke seg gjennom spørsmålene skal tildelingsenheten settes bedre i stand til å
fatte vedtak som gjenspeiler hva som er viktig for brukeren.
► Søknadsskjema, som er dokumentet brukeren (evt. pårørende) fyller inn for å søke om
tjenester fra kommunen. Søknadsskjemaene som brukes i hver kommune er utviklet i
forbindelse med forsøket, følger det samme oppsettet og er relativt enkle. Det som er nytt er at
brukeren ikke søker om en spesifikk tjeneste (f.eks. institusjonsplass), men kun beskriver egne
bistandsbehov og mål. Formålet med dette er å gjøre kommunen bedre i stand til å tilby tiltak
som passer den enkelte, og som er i tråd med BEON-prinsippet.
► Sjekklisten, som er et dokument de som tildeler skal bruke for å forsikre seg om at de har
innhentet tilstrekkelig med informasjon før de fatter et vedtak. Utfylling av sjekklisten er
obligatorisk, og den skal også skannes og vedlegges i kommunens EPJ-system.
Helsedirektoratet utarbeidet pilot-dokumenter, som ble testet ut i kommunene i løpet av de første
månedene i forsøket. Deretter ble det satt opp møter for å få tilbakemeldinger og forbedre
dokumentene. Dokumentene ble endelig godkjent i mars 2017.
Helsedirektoratet utarbeidet også et e-læringskurs i saksbehandlerveilederen der forsøkskommunene deltok i to workshops. E-læringskurset ble publisert våren 2017 og er i prinsippet
tilgjengelig for alle kommuner. Forsøkskommunene fikk imidlertid tilsendt en del materiell i
forbindelse med innføring av forsøket.
Videre har Helsedirektoratet og kommunene jobbet med vedtaksmaler og «klart språk». Det har
vært arrangert to møter om dette. I tillegg har kommunene fått tilbud om å benytte en konsulent på
«Klart språk» i inntil 10 timer til utvikling av språk og vedtaksmaler/brev i egen kommune.

2.5 Kompetanseutvikling og opplæring
Kompetanseutvikling er en viktig del av forsøket. Det har derfor blitt arrangert samlinger underveis
for erfaringsutveksling, og kommunene har blitt fulgt opp fortløpende. Kommunene som deltar i
forsøket har også fått oppfølging og opplæring fra Helsedirektoratet i samsvar med en fastsatt
opplærings- og oppfølgingsplan.
Figuren under viser noen samlinger og andre kompetanseutviklingstiltak forsøkskommunene har
tatt del i siden oppstart. A-kommunene har vært invitert til samtlige, mens B-kommunene har deltatt
i mindre grad.
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Figur 2-4 Tidslinje for opplærings- og kompetanseaktiviteter i forsøksperioden

I tillegg til de formelle kompetansetiltakene ligger mye av læringen i det å gjennomføre forsøket, alt
fra tilpasning av IT-systemer og omkoding av vedtak, til nye metoder å kartlegge brukeren på. Det
har i denne prosessen vært kontakt på flere plan mellom kommunene, og mellom kommunene og
Helsedirektoratet.
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3 Evalueringsdesign og metode
3.1 Mandat for evalueringsoppdraget
Evalueringsoppdraget skal finne svar på om modellen med statlig finansiering av omsorgstjenester
gir:
1. Økt likebehandling på tvers av kommunegrenser, og
2. Riktigere behovsdekning for innbyggerne
I hvilken grad disse målene nås, skal belyses både underveis og ved avslutning av forsøksordningen.
Helsedirektoratet har operasjonalisert målene og kommet frem til at prosjektet skal føre til:

Brukers behov i sentrum
► Det tilbys tjenester som er individuelt
tilpasset ut ifra den enkeltes behov
► Brukermedvirkning er satt i system

Lik tildelingsprosess
► Riktig kompetanse og
kunnskapsgrunnlag er benyttet i
behovsvurdering og tjenestetildelingen
► Likt arbeidsverktøy er benyttet i
tildelingsprosessene

Evalueringen skal vurdere grad av måloppnåelse, underveis og ved avslutning av forsøksordningen. Forsøkskommunene i modell A og B skal sammenlignes med kommuner som ikke har
deltatt i forsøket.
I tillegg til å vurdere måloppnåelsen skal evaluator underveis i forsøket følge utviklingen i
kommunene og gjennom årlige statusrapporter til direktoratet beskrive status og endringer på
følgende områder:
► Omfang på og kompetanse ved tildelingsenhetene
► Brukernes og pårørendes erfaring med tjenestetildelingen og medvirkning i tildelingsprosessen
► System for tverrfaglig samarbeid og samhandling innad i tildelingsenheten, mellom tildelingsenhet og utførerenheter og med spesialisthelsetjenesten
► Brukernes tilfredshet med tjenestetildeling
► Omfang av klagesaker og utfall av klagesaksbehandling
► Forholdet mellom vedtak om tjenester og faktisk utførte tjenester, herunder vedtatte/tildelte vs.
utførte timer i hjemmetjenesten, tildelte plasser i institusjon vs. plasser til disposisjon
► Omfang og innretning på forebyggende omsorgstjenester
► Arbeidsmetoder i kommunene (systemtilpasning, skjema, rutiner)
► Kommunenes bruk av inntektspåslaget
I tillegg til denne rapporten har det blitt utarbeidet en egen rapport om økonomisk utvikling og
enhetspriser i forsøkskommunene (modell A) til og med 2017 som ble offentliggjort 29. august
20185.

5

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/analyse-av-okonomisk-utvikling-og-beregning-av-kommunaleenhetskostnader/id2609525/
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3.2 Evalueringsdesign
Denne følgeevalueringen kartlegger og vurderer status på fire målepunkter:
►
►
►
►

2016: Målepunkt 0 – Nullpunktmåling (kartlegge status før forsøket startet)
2017: Målepunkt 1 – status og utvikling etter ett år
2018: Målepunkt 2 – status og utvikling etter to år (denne rapporten)
2019: Målepunkt 3 – status og utvikling etter tre år og sluttevaluering av forsøket

Målingene tar utgangspunkt i et indikatorsett som evaluator har utarbeidet i forbindelse med
forsøket.6 På bakgrunn av disse indikatorene vurderes det om det har skjedd vesentlige endringer
fra år til år, i tildelingspraksis, brukermedvirkning, kompetanse og hvilke prioriteringer som gjøres i
tjenestetilbudet.
Det er imidlertid viktig å understreke at indikatorsettet ikke er det eneste grunnlaget for vurdering
av hvordan forsøket påvirker kommunen. I tillegg til indikatorene legges det stor vekt på utfyllende
case-beskrivelser av kommunene som har deltatt i forsøket. Dette gir grunnlag for å gå dypere inn i
de endringene som har skjedd i de ulike kommunene. Dette er spesielt viktig siden antallet
kommuner i forsøket er lavt.
I alle tilfeller må det vurderes grundig i hvilken grad observerte endringer kan tilskrives selve
modellen (finansiering, kriterier mv.), andre forhold knyttet til forsøket, eller øvrige faktorer (f.eks.
generelle utviklingstrekk, demografi, trender, interne forhold i kommunen mv.).

3.3 Kontrollkommuner
I forbindelse med evalueringen plukket evaluator også ut seks kontrollkommuner som så langt det
var mulig skulle speile forsøkskommunene med hensyn til kommuneøkonomi (korrigerte frie
inntekter), innbyggertall og geografisk plassering. Kontrollkommunene omtales også som Ckommuner. Kontrollkommunene er:
►
►
►
►
►
►

Fjell
Østre Toten
Søgne
Trøgstad
Våler (i Østfold)
Oppdal

Formålet med å inkludere kontrollkommuner var å skaffe et relevant sammenligningsgrunnlag for
de kommunene som deltar i forsøket. Gjennom å definere og rekruttere denne gruppen har vi som
evaluator mulighet til å hente inn samme type data (spørreundersøkelse, statistikk, regnskap mv.)
fra kommuner som ikke påvirkes direkte av forsøket.
Kontrollkommunene ble rekruttert av evaluator og inngår på frivillig basis, uten å inngå formelt i
forsøket. Kontrollkommunenes motivasjon for å delta var først og fremst muligheten til å få økt
kunnskap om egne tjenester. Strengt tatt utgjør også deltagelse som kontrollkommune en viss grad
av intervensjon som kan påvirke kommunenes utvikling, og gjennom dette svekke deres status
som uavhengig sammenligningsgrunnlag. Dette har sammenheng med at det samles inn
informasjon i kontrollkommunene. De får tilgang til informasjonen og til sammenligninger med
andre kommuner, noe som kan påvirke kontrollkommunenes beslutninger.

6

Ettersom det har skjedd vesentlige endringer i rammebetingelsene for evalueringsoppdraget, spesielt reduksjonen i antall
deltagende kommuner, har det vært gjort enkelte justeringer i evalueringsdesignet i forhold til som ble beskrevet i det
opprinnelige oppsettet.

R9272-05 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester ► 2018 ► 19

3.4 Operasjonalisering av forsøkets målsettinger
Nedenfor redegjøres det for vår forståelse av målene og hvordan vi har operasjonalisert målsettingene i indikatorer. I utgangspunktet er det to kriterier for en god operasjonalisering. Det ene
er at operasjonaliseringen skal være entydig og presis, for å oppnå høyest mulig grad av reliabilitet
i undersøkelsen. Det vil si at datagrunnlaget man bruker for å vurdere hver kommune er pålitelig,
enten dette er kvalitative observasjoner eller kvantitative data. Hva som skal måles, må være
entydig definert, slik at de observasjonene som gjøres skal kunne sammenlignes på tvers av
kommuner.
Det andre kriteriet er definisjonsmessig validitet, det vil si at de indikatorene som brukes stemmer
overens med den forståelsen man har av henholdsvis økt likebehandling og riktigere behovsdekning. Den metodiske utfordringen ligger derfor i å definere indikatorer som til sammen dekker
de målsettingene som skal vurderes, samtidig som dette er indikatorer som lar seg dokumentere
og sammenligne på en enhetlig måte.
De overordnede målene for forsøksordningen er å prøve ut om en modell med statlig finansiering
gir:
► Riktigere behovsdekning for innbyggerne og brukere av tjenestene
► Økt likebehandling på tvers av kommunegrenser
Videre følger en drøfting av hvordan de to målene kan forstås.

3.4.1

Hvordan måle riktig behovsdekning?

Måling av samsvar mellom tjenester og behov er en krevende øvelse, ettersom de fleste kriterier
for vurdering av behov i større eller mindre grad inneholder innslag av subjektive vurderinger, som
trolig vil variere noe etter hvilke saksbehandlere og fagfolk som trekkes inn i vurderingen. Den
viktigste grunnen er imidlertid at behovene i stor grad er avhengig av målene og preferansene til
den enkelte bruker. Det betyr at de faglige kartleggingene som foretas i kommunene bare utgjør en
del av grunnlaget for hvilke tjenester som brukeren bør få.

Figur 3-1 Konseptuell modell av forhold mellom behov og indikatorer for måloppnåelse

Figur 3-1 illustrerer prosessen fra behov til tjeneste. I tildelingsprosessen har vi definert tre
delprosesser som vi registrerer i form av indikatorer:
► brukermedvirkning,
► samhandling og kompetanse, og
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► rutiner og verktøy.
Denne inndelingen er i tråd med de fire innsatsområdene som identifiseres som sentrale for å sikre
måloppnåelse på riktigere behovsdekning og økt likebehandling, jf. Helsedirektoratets veileder IS2391 Kriterier for tildeling av omsorgstjenester side 9. Vi har i vår gjennomgang valgt å slå sammen
områdene kompetanse og samhandling da dette i mange tilfeller er overlappende.
Den siste hovedindikatoren brukt i denne analysen gjenspeiler det som ytes av helse- og omsorgstjenester. Her ser vi kommunens tjenestesammensetning på aggregert nivå (omsorgstrappen), og
bruker dette til å vurdere hvordan brukernes behov dekkes.
Videre følger en omtale av hvordan disse hovedindikatorene på ulike måter belyser riktigere
behovsdekning.
Vurdering av behovsdekning gjennom innretning av tildelingsprosessen
En betydelig del av intervensjonen i forsøket ligger i å endre praksis for hvordan tjenester tildeles.
Et premiss for dette er at en bedre tildelingspraksis vil føre til både riktigere behovsdekning og økt
likebehandling av brukere. Vi har i inndelingen av indikatorer knyttet til tildelingsprosessen valgt å
speile Helsedirektoratets veileder IS-2391 Kriterier for tildeling av omsorgstjenester. Her trekkes
brukermedvirkning, samhandling, kompetanse og rutiner/verktøy fram som de viktigste innsatsområdene. Selv om det kun er kommunene i Modell A som er pålagt å bruke veilederen, vil
indikatorsettet nedenfor også brukes for å vurdere tildelingsprosessen i B-kommuner og
kontrollkommuner.
Brukermedvirkning i tildelingen
Brukermedvirkning er viktig for at brukerne skal kunne ta en mer aktiv rolle og i større grad bli en
ressurs i eget liv. Dette stiller høyere krav til omsorgstjenestene, som i større grad enn tidligere må
kartlegge og forstå brukerens behov. Videre må omsorgstjenestene gjennom kommunikasjon og
støtte tilrettelegge for at brukerne reelt kan delta i beslutninger som angår dem selv.
Tildelingsenhetene skal legge særlig vekt på brukers situasjon og hva som er viktig for brukeren.
Det å bevisst stille brukeren spørsmålet «Hva er viktig for deg?» er blitt trukket fram som et viktig
virkemiddel for å få fram hva som egentlig er det viktigste for brukeren.
Kompetanse og samhandling i tildelingen
Kompetanse i tildelingsenheten betyr blant annet at de ansatte innehar relevant grunnkompetanse,
samtidig som de er bevisst på å innhente riktig kompetanse ved behov. Dette kan være
spisskompetanse det er behov for knyttet til de ulike søkernes behov.
God samhandling med relevante aktører er avgjørende for å sikre at nødvendig kompetanse
benyttes i tildelingen. Dette bidrar igjen til å sikre gode pasient- og brukerforløp, og koordinerte
tjenester. I denne sammenhengen er det viktig at de som arbeider med tildelingen har god
samhandling med de som utfører tjenestene, fastleger, spesialisthelsetjenesten mv.
Kapasitet er et tilliggende område som også vil bli vurdert under dette, ettersom tilstrekkelig
kapasitet i tildelingsprosessen er en forutsetning for at fagkompetansen skal kunne brukes i de
tilfellene det er nødvendig.
Rutiner og verktøy i tildelingen
For å sikre en mest mulig lik kartlegging og tilnærming i tildelingsprosessen, har det blitt utarbeidet
felles rutiner og nye kartleggings- og søknadsskjema til bruk i forsøket. Formålet med disse var å
gjøre kommunene bedre i stand til å ha en mer enhetlig praksis for tildeling.
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En godt organisert tildelingsprosess vil blant annet kunne innebære at det er samsvar mellom
vedtatte og utførte tjenester, og at det jevnlig vurderes om vedtakene bør justeres opp eller ned.
Det er også en forutsetning for enhetlig praksis som understøtter likebehandling.
For å kunne gjøre gode vurderinger som blir mest mulig likeartet på tvers av kommuner, er det
vesentlig at arbeidsverktøyene, i form av veileder, skjema og IKT-verktøy, i størst mulig grad
understøtter en harmonisert praksis. I forbindelse med forsøket er det utarbeidet egne retningslinjer
for bruk av dette.
Vurdering av behovsdekning gjennom utformingen av tjenestetilbudet
Selv om intervensjonen i forsøket i utgangspunktet skjer på tildelingsnivå, er det av avgjørende
betydning å forstå hvilke implikasjoner dette har for utformingen av tjenestetilbudet. Konsekvenser
av endret tildelingspraksis bør i teorien også ha en effekt på tjenestene, f.eks. i form av økning eller
reduksjon av ulike tiltak. Dette er derfor en viktig kilde for å belyse om forsøket faktisk bidrar til
riktigere behovsdekning. Det vil også belyse andre relevante forhold, f.eks. kommunens
ressursbruk.
Det førende prinsippet for å koble behov og tjeneste innen helse- og omsorgstjenestene er LEONprinsippet (Laveste Effektive Omsorgs Nivå), som gjerne kan skisseres i form av en tiltakskjede
eller omsorgstrapp, se Figur 3-2. I praksis vil dette si en tilpasset behandling og oppfølging etter
det behovet brukerne har for bistand og omsorg. Dette behovet kan imidlertid endre seg, f.eks.
dersom en iverksetter rehabiliterende tiltak til eldre mennesker. Det betyr at pasientene ikke skal
ligge lenger på sykehus enn hva det er behov for, sett i forhold til en prediksjon av utviklingen i
sykdomsbildet. I St.meld. nr. 47 (2008–2009) endres begrepsbruken fra “LEON” til “BEON” (Beste
Effektive Omsorgs Nivå). Det er et mål at brukerne i størst mulig grad kan ivaretas innenfor BEON.
I dette ligger det en grunnleggende forståelse av at kommunene skal se helse- og omsorgssektoren i sammenheng med de andre samfunnsområdene der de har ansvar og oppgaver.

Figur 3-2 Omsorgstrappen, BEON-prinsippet
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Figuren over viser en teoretisk oversikt over ulike tiltak som er sentrale innen helse- og omsorgstjenestene, og som kan være aktuelle for innbyggere med ulike behov.
Laveste trinn i omsorgstrappen er forebyggende arbeid, trygghetsalarm mv. Øverste trinn er
sykehjem, omsorgsbolig med heldøgns bemanning eller tilsvarende tjenester med høy bemanning.
For de fleste brukergruppene innen helse- og omsorgstjenestene vil behovet variere over tid. Et
behov kan også dekkes på flere måter. Dersom en bruker får tilbud om tilpasset bistand i eget
hjem, kan f.eks. en innleggelse i sykehjem ofte unngås eller utsettes. Tilsvarende kan et tilrettelagt
tilbud for en person med nedsatt funksjonsevne redusere behov for permanent bemanning, og
trygge rammer rundt en bruker med psykiske problemstillinger forhindre én-til-én bemanning.
Hvordan kommunene dimensjonerer tiltakskjeden, arbeider etter BEON-prinsippet og vurderer
brukernes helhetlige behov, kan ha mye å si for utviklingen i forbruk av pleie- og omsorgstjenester.
Dette er forhold som i stor grad kan belyses gjennom kvantitative analyser av hvordan omsorgstrappen er innrettet. Et overordnet prinsipp i vår vurdering er at en finmasket fordeling av brukere
langs hele omsorgstrappen isolert sett vil kunne indikere en riktigere dekning av brukernes behov.
Dette må imidlertid ses i forhold til de andre indikatorene.

3.4.2

Hvordan måle økt likebehandling på tvers av kommunegrenser?

I begrunnelsen for forsøket ligger det et premiss om at kommuner har ulikt tjenestetilbud og ulik
behovsdekning, noe som til dels skyldes ulike finansielle rammer og prioriteringer, og til dels ulik
praksis for tildeling. Dersom forsøket skal ha den intenderte effekten – nemlig økt likebehandling
på tvers av kommunegrenser – vil dette bety at kommunene som deltar i forsøket gradvis utvikler
seg mot likere praksis i tildelingen av tjenestene. Dersom tildelingspraksis endrer seg som følge av
forsøket, vil dette høyst sannsynlig også påvirke omfang og utforming av tjenestetilbudet i
kommunen.
Det betyr at for å kunne fastslå at forsøket fører til økt likebehandling bør man enten kunne
observere likere tildelingspraksis og/eller likere utforming av tjenestene på tvers av de kommunene
som deltar i forsøket. Det er spesielt A-kommunene som er interessante, siden de er utsatt for
størst grad av intervensjon.
Et eksempel kan være andel utgifter til institusjon kontra hjemmebaserte tjenester, som regnes
som en viktig parameter for å vurdere hvordan en kommune innretter sitt tjenestetilbud. Dersom
andelen for A-kommunene (og til dels også B-kommunene) framover konvergerer mot et likere
nivå, kan dette være et forhold som kan indikere at kommunene utvikler seg mot økt likhet i
tjenestetilbudet. Det vil imidlertid ikke i seg selv være grunnlag nok til å fastslå at det er forsøket
som skal tilskrives denne effekten.
Videre må det også legges til at enkeltindikatorer ikke kan tolkes isolert sett. Et annet uttrykk for
likere praksis kan være nivået på heldøgnsbemannet tjeneste, uavhengig av om det er institusjon
eller bolig.

3.5 Hvordan måle effekter av forsøket over tid?
Forsøkskommunene – og særlig A-kommunene – er gjenstand for forholdsvis store endringer i
hvordan kommunale pleie- og omsorgstjenester innrettes. Det kan likevel være krevende å isolere
eventuelle effekter av forsøket over tid.
Det er mange forhold som påvirker en kommunes pleie- og omsorgstjenester. For eksempel vil en
del endringer kunne skyldes omlegginger av nasjonale rammebetingelser og prioriteringer (nye
forskrifter, nye satsinger i statsbudsjettet mv.). Et annet aspekt kan være endringer i rammebetingelser i den enkelte kommune. I forsøkskommunene har ikke lokale myndigheter styring med
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den økonomiske rammen for pleie- og omsorgsektoren i forsøksperioden, men for kontrollkommunene kan lokale forhold påvirke sektoren. Tilgangen til plasser i institusjonsomsorgen
(sykehjem, bofellesskap mv.) kan også variere fra år til år, noe som kan få stor betydning for
anvendelsen av de hjemmebaserte ytelsene. Man kan altså tenke seg at kapasiteten, og ikke
behovet, bestemmer tildelingen. Rammene for antall plasser (f.eks. i egne sykehjem, kjøp av
plasser utenfor kommunen mv.) legges av kommunestyret, i de årlige budsjettene. Lokale
satsinger/prioriteringer/prosjekter kan også ha betydning for kommunens pleie- og
omsorgstjenester.
Et annet relevant aspekt er at kommunene i forsøket planlegger for at modellen kun skal gjelde i en
tidsavgrenset periode på tre år. Dette betyr at kommunene må ta høyde for at tjenestene etter
forsøksperioden igjen skal tilbake til kommunalt fastsatte rammer. Derfor vil ikke tilpasninger i
forsøket nødvendigvis gjenspeile den praksisen som ville utviklet seg dersom ordningene var
permanente.
Dette gjør det krevende å måle hvilke effekter som skyldes selve modellen kommunen følger (A
eller B), andre effekter knyttet til det å delta i forsøket, og alle øvrige forhold som påvirker
kommunens tildelingsprosess og tjenestesammensetning.
I et hypotetisk eksempel kan det være slik at de økonomiske driverne i den statlige finansieringsmodellen gir kommunen insitamenter for å satse på institusjonsplasser framfor hjemmebaserte
tjenester. Samtidig kan de læringsarenaene som etableres i forbindelse med forsøket, kombinert
med at kommunen er gjenstand for evaluering, bidra til den motsatte effekten.

Figur 3-3 Noen forhold som kan påvirke kommunens måloppnåelse i forsøket

Alt dette er forhold som gjør det mer krevende å trekke valide slutninger om hvilken effekt det har å
implementere de to forsøksmodellene (A og B).
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For å kunne vurdere effekter av forsøket har det også blitt lagt vekt på kvalitative observasjoner
knyttet til forsøkskommunene. En inngående beskrivelse av hvordan kommunene opplever
effektene av forsøket er presentert i kapittel 4 – Endringer i forsøkskommunene.
Videre ses alle endringer i kommunene opp mot korrigerte tall for både C-kommunene og landet for
øvrig, for å ta høyde for endringer i befolkningsstruktur og generelle utviklingstrekk i kommunene.

3.6 Generaliserbarhet
Hensikten med mange forsøksprosjekter, inkludert dette, er å avdekke om en type tiltak vil kunne
være aktuelt å innføre på større skala. Det er derfor relevant å vurdere hvorvidt resultatene som
fremkommer i dette forsøket kan generaliseres til andre kommuner og til innføring av rammebetingelsene i forsøket som en ordinær og permanent ordning.. Selv om forsøket kan ha en rekke
læringseffekter, er det imidlertid flere forhold som tilsier at det bør vises varsomhet med å
generalisere resultatene i dette forsøket til landet som helhet.

3.6.1

Lavt antall deltakerkommuner

Den mest åpenbare svakheten med tanke på overføringsverdi er det lave antallet deltakerkommuner. Fire kommuner har implementert A-modellen, som er den mest omfattende, mens to
kommuner har implementert B-modellen. Det lave antallet gjør at det er vanskeligere å trekke
slutninger om forsøkets egentlige virkninger, siden utvalget da er mer sårbart for tilfeldigheter.
Eksempelvis kan kommunens utgiftsnivå påvirkes betydelig av én enkelt ressurskrevende bruker.
Likeledes kan våre observasjoner knyttet til kommunens arbeidsmåte, kompetanse mv. være
påvirket av enkeltpersoner blant de ansatte.

3.6.2

Potensiell utvalgsskjevhet

En tilgrensende problemstilling er knyttet til utvalgsskjevhet. Kommunene som deltar i forsøket er
alle små eller mellomstore kommuner, mens ingen større byer er representert.
Kommunene som deltar i forsøket valgte for det første å søke om deltagelse, og for det andre å
forbli i forsøket (når mange andre kommuner trakk seg). Kommunene er med andre ord ikke
tilfeldig valgt. Det er derfor en mulighet for at de kommunene som deltar i forsøket er de som i
utgangspunktet hadde de beste forutsetningene for å delta. Dette kan være økonomiske
forutsetninger (slik som lave enhetskostnader og gunstig rammeuttrekk) eller organisatoriske
forutsetninger (endringskultur, kompetanse, forutgående erfaring med lignende modeller mv.).
Alt i alt bør man derfor være forsiktig med å forutsette at deltakerkommunene er representative for
norske kommuner generelt og at virkningene av forsøket på deltakerkommunene gjenspeiler
virkningene man ville fått i andre kommuner.

3.6.3

Tidsavgrensning

Kommunene som deltar i forsøket er bevisst på at forsøket avsluttes i 2019, og at kommunens
helse- og omsorgssektor da går tilbake til ordinær rammefinansiering over kommunens budsjetter.
Dette kan føre til at kommunene er mer tilbakeholdne med å gjøre endringer med langsiktige
konsekvenser enn de ville vært i en situasjon der finansieringsmodellen var permanent. Dette
poenget understrekes i mange av intervjuene med ansatte og ledere i kommunene. Effekter som
kan påvises i en midlertidig kontekst, er derfor ikke nødvendigvis gyldige i permanent kontekst.

3.6.4

Kompetanse- og oppmerksomhetseffekter

Kommunene som deltar i forsøket har ikke bare implementert en finansieringsmodell og et
rammeverk for tildeling. De har også vært gjenstand for betydelig oppmerksomhet fra
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Helsedirektoratet, pressen, evaluator, politikere osv. 7 De har også vært del av en læringsprosess
hvor de har deltatt på samlinger, hatt jevn dialog med Helsedirektoratet og andre kommuner, og
hvor de har blitt stilt krav til i form av rapportering mv. Sannsynligvis ville verken oppmerksomheten
eller det intensive læringsopplegget oppstått på samme måte dersom modellen(e) i forsøket hadde
blitt implementert i stor skala.

3.7 Datainnsamling
Datainnsamlingen har funnet sted i alle kommuner, inkludert kontrollkommunene. Undersøkelsesopplegget har imidlertid vært differensiert, slik at ikke alle metoder har vært benyttet i samtlige
kommuner. Oversikten under viser hvordan data har blitt samlet inn i de ulike gruppene av
kommuner.
Tabell 3-1 Metoder for datainnsamling i de ulike kommunene i 2018
Metode for datainnsamling

A-kommuner

B-kommuner

Kontrollkommuner

Intervjuer og gruppesamtaler med ansatte i kommunen

Ja

Ja

Nei

Spørreundersøkelse til ansatte i kommunen

Ja

Ja

Ja

Fokusgrupper med pårørende

Ja

Nei

Nei

Telefonintervjuer med brukere

Ja

Nei

Nei

Årsverksrapportering

Ja

Ja

Ja

Gjennomgang av IPLOS-data

Ja

Ja

Ja

KOSTRA-gjennomgang

Ja

Ja

Ja

Regnskapsgjennomgang (fordeling på brukergrupper)

Ja

Ja

Nei

3.7.1

Intervjuer/gruppesamtaler med ansatte i kommunen

Prosjektteamet besøkte hver A- og B-kommune i løpet av perioden mai-juni 2018. De som ble
intervjuet var fortrinnsvis:
►
►
►
►
►
►
►

Sentrale politikere
Rådmann
Kommunalsjef(er) i omsorgstjenesten
Enhets- og virksomhetsledere
Økonomi-/budsjettfunksjon
Leder og ansatte ved tildelingsenheten
Stabs-/utviklingsfunksjon(er) i sektoren

Etter dialog med den enkelte kommune ble informantgruppen utvidet og tilpasset kommunens
organisering. I de fleste kommuner har det også vært informanter fra førstelinjen, eksempelvis
ergoterapeut, sykepleiere, helsefagarbeidere og/eller hjemmehjelpere som jobbet på sykehjem
eller i hjemmetjenesten. Vernepleiere og rådgivere innen rus/psykiatri ble også intervjuet i noen
kommuner. Våre intervjuer og gruppesamtaler ga et rikt tilfang av erfaringer i kommunene. Vi
opplevde at vi fikk intervjuet de aller fleste i kommunene som direkte eller indirekte har vært del av
forsøket.
Spørsmålene var knyttet til status og endringer på følgende tema:
►
►
7

Innretning av tjenestetilbudet
Forebygging og hverdagsrehabilitering

Effekten av selve oppmerksomheten som følger av det å bli observert omtales ofte som Hawthorne-effekten.
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►
►
►
►
►
►
►

Velferdsteknologi
Vedtakspraksis
Kompetanse og samhandling i tildelingsprosessen
Brukermedvirkning
Rutiner og verktøy
Økonomiske forhold
Overordnet om forsøket

Til sammen ble det i 2018 gjennomført 43 intervjuer og gruppesamtaler med ansatte og ledere i
kommunene. I tillegg til dette ble det gjennomført kvalitetssikringer av tekstene, samt enkeltsamtaler og møter med ansatte innen økonomi.

3.7.2

Spørreundersøkelse til ansatte i kommunen

Som tidligere år har de ansatte i kommunene som er med i forsøket svart på en spørreundersøkelse, med spørsmål om en rekke ulike sider ved tildelingsprosessen. Vi har bedt ansatte
vurdere brukermedvirkningen i tildelingen, kompetanse og samhandling i tildelingen og rutiner og
verktøy for tildeling.
Vi ba kommunen sende undersøkelsen til følgende ansattgrupper:
►
►
►
►

Leder for tildeling/forvaltningskontor
Ledere for utførerenhetene/enhetsledere
Fagpersoner/spesialister som er involvert i tildelingsprosessen gjennom å delta i
tildelingsmøter
Andre som har hatt en formell rolle i tildelingsprosessen

I undersøkelsen ble det stilt en rekke spørsmål knyttet til tildelingsprosessen. Vi spurte blant annet
om organisering og rammebetingelser for dagens tildelingspraktisering, vedtakspraksis, samhandling med bruker og pårørende, brukermedvirkning og de ansattes kompetanse. De enkelte
spørsmålene og de ansattes svar på disse er dokumentert i kapittel 5.
Undersøkelsen i 2018 ble sendt til totalt 174 ansatte med en rolle i tildelingen av tjenester.
117 personer besvarte hele eller deler av undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 67. Vi
mener denne svarprosenten må regnes som forholdsvis god for en slik undersøkelse. Fordeler
man svarene på de 12 kommunene som har besvart undersøkelsen, er det absolutte antallet per
kommune allikevel lavt. Antall svar i A- og B-kommunene er: Hobøl 12, Lillesand 17, Os 11,
Stjørdal 18, Selbu 7 og Spydeberg 2. På grunn av det lave antallet respondenter fra Spydeberg er
de tatt ut av gjennomgangen. For C-kommunene er antallet respondenter: Våler (Østfold) 11,
Oppdal 9, Østre Toten 10, Trøgstad 6, Fjell 6 og Søgne 8. Dette er på linje med antall
respondenter fra tidligere år.
Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 3. september til 12. oktober. Det ble purret to ganger.
Respondentene som har besvart undersøkelsen har ulike roller i tjenestetildelingen. De fleste av
respondentene jobber som saksbehandler i en tildelingsenhet, forvaltningsenhet eller tjenestekontor. En god del av respondentene jobber i tjenestene, enten som enhetsleder, avdelingsleder
eller koordinator eller fagperson. Vi har også svar fra noen ledere for tildelingsenhetene.
Respondentene dekker ulike fagområder, pleie/rehabilitering/omsorg for eldre, tjenester til
funksjonshemmede og psykisk helsearbeid/rus.
Respondentene fra 2018 trenger ikke ha vært de samme som respondentene fra 2016. Det kan
være at nye ansatte har kommet til og at andre ansatte har falt fra. Det betyr at alle resultater må
tolkes som respondentenes vurderinger i det ene året sammenlignet med andre respondenters

R9272-05 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester ► 2018 ► 27

vurderinger i et annet år. Vi kan ikke tolke resultatene som at individene har endret oppfatning.
17 prosent av respondentene i A- og B-kommunene svarer at de ikke jobbet i kommunens pleie- og
omsorgstjenester før innføringen av forsøksordningen. Halvparten av respondentene svarer at de
har fått endrede arbeidsoppgaver som en følge av forsøket.
I presentasjonen av resultatene i kapittel 5 tar vi svarene for 2018 og sammenligner dem med
nullpunktsanalysen som ble gjort i 2016. Vi gjør også en overordnet vurdering av forskjeller mellom
2017 og 2018.
Når vi presenterer resultatene fra undersøkelsen har vi gruppert A-, B- og C-kommunene med ulike
farger slik at man lett kan få øye på forskjeller mellom kommunene. A-kommunene har fått gule
søyler, B-kommunen blå søyler og C-kommunene grønne søyler. Svarene er summert for hver
kommune til en poengsum som representerer en skala fra 1 = i svært liten grad til 5 = i svært stor
grad.

3.7.3

Fokusgrupper med pårørende

Kartlegging av pårørendes vurderinger gjennomføres ved at kommunene spør et utvalg pårørende
om de vil delta i gruppeintervju. Ansatte i kommunene er ikke tilstede på disse intervjuene. Det er
medlemmer i evalueringsteamet som gjennomfører intervjuene. Etter gruppeintervjuet får de
pårørende et spørreskjema til utfylling.
Et hovedinntrykk fra kartleggingen er at det er få pårørende som møter opp til intervjuene. Vi har
avtalt med kommunene om at vi gjerne vil gjennomføre to gruppeintervjuer, med mellom 6 og 10
deltakere i hver gruppe. I flere tilfeller har det vært svært få (1 eller 2) eller ingen som har møtt opp.
I tillegg kommer at mange av de pårørende ikke har informasjon om eller husker hvordan
tildelingsprosessen har foregått og derfor ikke kan besvare våre spørsmål.
I 2018 ble det innhentet informasjon fra pårørende bare i A-kommuner. Kvalitative vurderinger blir
presentert i kommunekapitlene. På grunn av lavt antall informanter presenteres resultatene samlet,
i stedet for hver enkelt kommune.
I kapittel 5.2-0 sammenligner vi svarene fra 2016, 2017 og 2018, hvor henholdsvis 29, 22 og 23
pårørende har svart på undersøkelsen. De pårørende ble bedt om å svare i hvilken grad de
oppfattet at kommunen håndterte ulike forhold tilknyttet tildelingen av en helse- og omsorgstjeneste. Respondentene kunne svare på en skala fra 1 til 5, hvor 1 tilsvarte «i svært liten grad» og
5 «i svært stor grad». Respondentene kunne også svare «vet ikke». Disse svarene er tatt ut av
resultatene som presenteres nedenfor.
Kun 1 av respondentene svarte at brukeren hadde fått avslag på søknaden. 2 brukere hadde fått et
tilbud om noe annet enn det ble søkt om, mens det klare flertallet, 18 brukere, hadde fått innvilget
søknaden.
Vi gjør leseren oppmerksom på at utvalget av pårørende er forskjellig i 2016, 2017 og 2018. Det
betyr at forskjeller i svarene ikke uten videre kan tolkes som en forbedring eller forverring, ettersom
andre bakenforliggende variable, som for eksempel sykdomsforløp eller sosiale forhold, kan være
systematisk forskjellig i de to gruppene. Antallet respondenter er også lavt, samt at de er rekruttert
av kommunen selv. Alle disse faktorene gjør at resultatene bør tolkes med en viss varsomhet.

3.7.4

Telefonintervjuer med brukere

Som en del av evalueringen har vi gjort telefonintervjuer med brukere om hvordan de oppfatter
tildelingsprosessen og tjenestene de mottar fra kommunen. Mens vi i 2016 intervjuet både brukere
fra A- og B-kommuner, har vi i 2017 og 2018 kun intervjuet brukere i A-kommuner. Fremstillingen
baserer seg på inntrykkene for hele forsøksperioden.
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Både brukerne og tjenestene som er tildelt er nye hvert år siden 2016. Det vil si at en sammenligning av svarene bør gjøres med en viss varsomhet, fordi det kan være systematiske forskjeller
mellom personene i de tre årene som gjør at resultatene er annerledes, uten at forskjellene kan
knyttes til tildelingsprosessen eller tjenesteutførelsen.
Kommunene selv var ansvarlig for å rekruttere brukere og vi fikk kontaktinformasjon til totalt 33
personer som mottar tjenester i de fire A-kommunene. Prosessen med å avtale og gjøre intervjuer
med brukere ble noe forandret i 2018 fra tidligere år. Grunnen var at mange brukere manglet
kunnskap og hadde få refleksjoner om tildelingsprosessen, og vi ønsket derfor å intervjue hver
enkelt informant så snart som mulig etter at de hadde fått sin søknad behandlet eller hadde blitt
tildelt en tjeneste. Det har i år, som tidligere år, vært utfordrende å komme i kontakt med og
intervjue brukerne. En god del brukerne ønsket ikke delta likevel eller svarte ikke på telefon etter
gjentatte forsøk. Kommunene forteller også om utfordringer med å rekruttere. Vi intervjuet tilslutt
23 brukere i 2018 om hvordan de oppfatter tildelingen av helse- og omsorgstjenesten, fra Os,
Stjørdal, Lillesand og Hobøl.
Siden utvalget er for lite til å gjøre generaliserbare slutninger om hvordan brukerne i kommunene
generelt sett oppfatter tildelingsprosessen, presenterer vi hovedsakelig kvalitative beskrivelser. Når
vi presenterer tall blir det gjort som absolutte tall og ikke prosenter, nettopp for å synliggjøre at det
er snakk om få informanter.
Brukerne er naturligvis mest opptatt av selve tjenesten de mottar, og mindre opptatt av selve
tildelingsprosessen. Spesielt synspunkter på hvordan brukerne oppfatter kommunens egne
prosesser er det få av, også i år, selv om vi har prøvd å komme i kontakt med brukerne så snart
som mulig etter at kommunen har behandlet søknaden. Mange av brukerne har vært lite delaktig i
selve tildelingen fordi prosessen har blitt initiert av et sykehus eller en annen behandlingsinstitusjon, fastlegen, av pårørende eller i samråd med tjenesten de allerede mottar.

3.7.5

Årsverkskartlegging

Kontaktpersoner i hver kommune ble i september 2018 tilsendt et utfyllingsskjema knyttet til antall
årsverk i kommunen. Årsverkene ble spesifisert på enhet og kompetanse, med utgangspunkt i
antall årsverk per 1.9.2018. Tilsvarende måling – med identisk oppsett – ble gjort for 1.1.2016,
1.9.2016 og 1.9.2017.
Avgrensningen har vært på årsverk knyttet både til drift og støttefunksjoner for hele pleie og
omsorg (Kostrafunksjon 234, 253 og 254). Stillinger som i et kortere tidsrom ikke har vært besatt
har vært telt med, mens stillinger i bemanningsplan uten budsjettdekning har ikke vært det.
Metodisk har det vært krevende å skaffe sammenlignbare tall på årsverk, ettersom det er basert på
kommunenes egen rapportering. Omorganiseringer har også i noen tilfeller gjort det krevende å
følge utviklingen på bestemte områder. Vi har vært i dialog med kommunene for å kvalitetssikre
tallene der det har vært vurdert som nødvendig.
I det samme utfyllingsskjemaet har kommunene også rapportert på spesialiserte funksjoner/tilbud
mot ulike brukergrupper (hverdagsrehabilitering, demens, mv.)

3.7.6

IPLOS

IPLOS er betegnelsen på et nasjonalt helseregister som skal danne grunnlag for nasjonal statistikk
for pleie- og omsorgssektoren. Det er et verktøy for dokumentasjon, rapportering og statistikk for
kommunene og for statlige myndigheter. Formålet med IPLOS-registeret er å gi statlige myndigheter, kommunene og allmennheten kunnskap om utviklingen i pleie- og omsorgssektoren.
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Statistisk sentralbyrå (SSB) ga i oktober 2015 ut publikasjonen «Kommunale helse- og
omsorgstjenester 2014. Statistikk om tjenester og tjenestemottakere». Dette er en publikasjon med
statistikk for landet som helhet. Statistikken i publikasjonen er fra IPLOS-registeret. I 2018 har SSB
publisert flere data fra IPLOS i statistikkbanken, noe som innebærer at dataene vi trenger har blitt
lettere tilgjengelige.
For institusjon skiller IPLOS mellom langtidsopphold og ulike typer korttidsopphold. Antall brukere
ved utgangen av 2017 for landet som helhet er vist i figuren under.

Brukere på institusjon i Norge 31. desember 2017
Langtidsopphald i institusjon

32 733

Dagopphald i institusjon

3 340

Tidsavgrensa opphald - utreiing/behandling

2 743

Tidsavgrensa opphald - anna

2 517

Avlasting i institusjon - ikkje rullerande

1 923

Tidsavgrensa opphald -…

1 514

Avlasting i institusjon- rullerande

616

Nattopphald i institusjon

12

0

10 000

20 000

30 000
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Figur 3-4 Brukere på institusjon i Norge 31. desember 2017

Figuren illustrerer at korttidsopphold er en tjenestene med mange ulike formål. For noen av disse
tjenestene er det imidlertid få brukere. Ved utgangen av året var det for eksempel bare registrert
12 brukere på nattopphold på institusjon.
Vi gjorde et forsøk på å analysere utviklingen for ulike typer korttidsplasser for kommunene i
forsøket. Det viste seg imidlertid at utviklingen over tid var preget av store negative og positive
utslag. En viktig forklaring er selvfølgelig tilfeldige utslag som følge av få brukere av disse
tjenestene i den enkelte kommune. De store utslagene gjorde også at vi ikke var sikre på hvor god
kvaliteten er for registreringen av de enkelte tjenester. Denne statistikken har derfor ikke blitt brukt.
Vi valgte derfor en grovere tilnærming hvor vi skiller mellom langtids- og korttidsopphold. Dataene
vi har brukt er registrerte oppholdsdøgn for langtids- og korttidsopphold hentet fra KOSTRA.
Vedtatte tjenester som utløser tilskudd
Det har vært utført et betydelig arbeid med å sikre god kvalitet for dataene som ligger til grunn for
tilskuddene fra Helsedirektoratet. Arbeidet har medført at kvaliteten har blitt styrket. Foreløpig er
imidlertid utviklingen preget av opprettinger som har blitt gjort. Dataene har derfor ennå ikke god
nok kvalitet langt tilbake, slik at det blir vanskelig å bruke dette som indikator for utviklingen av den
enkelte tjeneste over tid8. Etter hvert vil imidlertid også dette bli en pålitelig kilde for å si noe om

8

Vårt forsøk på å bruke disse dataene er dokumentert i rapporten: «Evaluering av forsøksordning med statlig
finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester – analyse av økonomisk utvikling og beregning av
kommunale enhetskostnader» av august 2018..
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utviklingen av de ulike tjenestene. Denne kilden gir mer detaljert informasjon enn det som finnes i
IPLOS.

3.7.7

KOSTRA

Statistikk hentet fra KOSTRA er en viktig kilde for indikatorene omtalt i kapittel 5.1. Indikatorene er
dermed basert på anerkjente nøkkeltall hvor det finnes statistikk for alle landets kommuner. Denne
statistikken er bearbeidet i en egen database utviklet av Agenda Kaupang for formålet.
Kommunens tjenesteregnskap (KOSTRA-funksjonene) skiller ikke mellom ulike grupper av brukere
av pleie og omsorg. KOSTRA skiller kun mellom fire tjenester/funksjoner, disse er:
►

234 Aktivisering av eldre og personer med utviklingshemming (dagsenter, trygghetsalarm,
matombringing og støttekontakt)

►

253 Pleie i institusjon (sykehjem og barnebolig/avlastningsbolig)

►

254 Pleie i hjemmet (hjemmesykepleie, hjemmehjelp, miljøarbeid/praktisk bistand-opplæring,
BPA, privat avlastning og omsorgslønn)

►

261 Drift av institusjonslokaler (sykehjem og barnebolig)

I praksis er dette en for grov inndeling av utgiftene. Tjenestene innenfor pleie og omsorg betjener
flere ulike brukergrupper. Hver gruppe har sin egen omsorgstrapp og sine spesielle faglige
utfordringer. Det er derfor viktig å sammenligne kommunenes utgifter pr. brukergruppe. Hvis
utgiftene basert på KOSTRA-tall fremstår som høye, er det ikke nødvendigvis fordi eldreomsorgen
er omfattende. Det kan like gjerne skyldes stort volum av tjenester til personer med nedsatt
funksjonsevne. Psykisk helse kan også utgjøre en stor utgift.

3.7.8

Metode for fordelingen av utgifter på tre brukergrupper

Kommuneregnskapet for 2015, 2016 og 217 har blitt delt mellom de tre brukergrupper ut ifra
følgende kategorisering:
►

Personer med nedsatt funksjonsevne: Begrepet er brukt om personer med enten fysiske eller
psykiske funksjonsnedsettelser. Gruppen omfatter blant annet psykisk utviklingshemmede,
autister, mennesker med Asperger syndrom, multipsykisk utviklingshemming/utviklingsforstyrrelse og mennesker med lignende behov for langvarige og koordinerte tjenester.
Medregnes skal også brukere med ervervet funksjonshemming som har behov for langvarige
og koordinerte tjenester. Brukerne skal være mellom 0 og 67 år. Et unntak er brukere over
67 år som bor i et bofellesskap med tilsvarende tjenester som brukere under 67 år. Brukere
på sykehjem er registrert under kategorien eldre mv.

►

Personer med psykiske problemer og rusproblemer: Denne gruppen omfatter brukere som
har behov for langvarige og koordinerte tjenester innen psykisk helse/rus. Det vil ofte være
stilt en diagnose, men ikke alltid. De fleste brukere i gruppen har sammensatte problemstillinger, med det kjennetegn at psykiske problemstillinger og rus er primærutfordringen.

►

Eldre mv.: Den siste kategorien omfatter personer som ikke faller inn under de to andre kategoriene. De fleste vil være eldre. Brukerne kan imidlertid være i alle aldre.

Fordeling av regnskapet for 2015 ble gjort for både kommunene i forsøket og kontrollkommunene.
Fordelingen av regnskapet for 2016 og 2017 er avgrenset til de seks kommunene i forsøket.
Fordelingen av regnskapet for de tre årene er gjort skjønnsmessig av økonomer og fagfolk i de
enkelte kommuner, under veiledning av Agenda Kaupang. Fordelingen omfatter de fire KOSTRAfunksjonene nevnt over.
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Fordelingen er basert på detaljert regnskap for hele kommunen. Regnskapet har blitt tilrettelagt av
Agenda Kaupang på et mer aggregert nivå. Kommunene har i etterkant fordelt regnskapet på de
tre brukergruppene. Innenfor hver gruppe er det også foretatt en fordeling på brukere over og
under 18 år. Kommunene har fått en noe mer detaljert beskrivelse av bruker-gruppene enn
avgrensningen omtalt i de tre kulepunktene over.
I fordelingen inngår det noe skjønn. Erfaringen har vist at fordelingen likevel blir tilstrekkelig
nøyaktig for de analysene som regnskapsfordelingen skal brukes til.
Det har vært foretatt sammenlikninger mellom regnskapet som er sendt oss og rapporteringen
kommunene har gjort i KOSTRA. Det er kun oppdaget helt marginale forskjeller. I fordelingen av
regnskapet er det også oppdaget noen mindre feil som er rettet opp.
Fra nettoutgifter til bruttoutgifter
For 2015 og 2016 ble det først foretatt en fordeling av kommunenes nettoutgifter på de tre brukergruppene. Med netto utgifter menes det kommunenes utgifter fratrukket tilskudd fra staten og
egenandeler fra brukerne.
Nettoutgiftene var i 2016 godt under halvparten av nivået i 2015. Grunnen er at finansieringen i
forsøket skjer på grunnlag av aktiviteten og ikke lenger gjennom rammetilskuddet. Forsøket varte
8 av 12 måneder i 2016. I 2017 varte forsøket hele året, og nettoutgiftene har bli ytterligere
redusert. Disse endringene gjør at nettoutgiftene ikke er sammenliknbare over tid.
Det har derfor blitt bestemt å etablere en tidsserie for bruttoutgiftene for 2015, 2016 og 2017.
Bruttoutgiftene er en størrelse som gir et bedre uttrykk for aktiviteten enn nettoutgiftene. Noe av
kjernen i forsøket er nettopp den aktivitetsbaserte finansieringen. Derfor kan bruttoutgiftene være
en mer relevant størrelse enn nettoutgiftene.
Fordelingen av bruttoutgifter for 2015 og 2016 er i stor grad basert på arbeidet som allerede er
gjort. Arbeidet har blitt utført ved at Agenda Kaupang har laget regneark med forslag til fordeling av
bruttoutgiftene. Fordelingen har deretter blitt kvalitetssikret av økonomer i de aktuelle kommunene.

3.7.9

Metode for korrigering av behov

Metode for korrigering av forskjeller i behov
I KOSTRA har det i rundt 15 år vært publisert nøkkeltall med en sammenlikning av utgifter per
innbygger i kommunene for ulike tjenesteområder. En slik sammenlikning blir svært unøyaktig, fordi
den ikke tar hensyn til forskjeller i behov mellom kommuner. Ulike miljøer har derfor begynt å foreta
korreksjoner for forskjeller i behov, med en metode tilsvarende den vi har brukt i vår rapport. Disse
korreksjonene blir – i litt ulike varianter – utført av KS, Helsedirektoratet, Oslo kommune og flere
konsulentfirmaer. Resultater av beregningene blir brukt av kommuner landet rundt og av nasjonale
aktører på feltet.
I inntektssystemet for kommuner får kommunene rammetilskudd basert på beregnet behov på ulike
områder, herunder til pleie- og omsorgstjenester. Vi har brukt kriteriene, vektene og kriterieverdiene som ble brukt for beregningen av rammetilskuddet for pleie- og omsorgstjenestene i 2016.
I utgiftsutjevningen skiller ikke kriteriene mellom ulike tjenester innenfor pleie- og omsorgssektoren.
Vi har derfor brukt resultatene av analysene som har gitt kostnadsnøklene for de ulike tjenesteområdene, slik det for eksempel er gjort av Rattsø-utvalget fra 1990-tallet og Borge-utvalget fra
2005.
Vi har beregnet indikatorer for kommunenes behov for pleie- og omsorgstjenester normert i forhold
til landet. Disse indikatorene er brukt sammen med innbyggertallet i nevneren i brøkene som viser
våre nøkkeltall.
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Det er gjort sammenlikninger på tvers av kommuner både når det gjelder utgiftene til pleie- og
omsorgstjenester og for sammensetningen av omsorgstrappa. For hver av tjenestene i omsorgstrappa er det beregnet om kommunen tilbyr mer eller mindre enn landsgjennomsnittet
(landet=100).
Mest nøyaktig på overordnet nivå
Antakelsen er at metoden gir et mer nøyaktig grunnlag for sammenlikning enn bare å bruke antall
innbyggere i nevneren. Metoden er mest nøyaktig på et overordnet nivå, for eksempel når det
gjelder en sammenlikning av de samlede pleie- og omsorgsutgiftene. Det er jo på dette nivået
kriteriene i inntektssystemet er utviklet. Vi har imidlertid også foretatt korreksjonene for omfanget
av enkelttjenester. Korreksjoner for enkelttjenester blir mer unøyaktige enn på de samlede
utgiftene.
På kommunalt nivå er det svært store forskjeller i sammensetningen av tjenestene i den såkalte
omsorgstrappa. Selv om beregningene på detaljert nivå ikke er helt nøyaktige, er det etter vårt
skjønn den beste tilnærmingen når man skal sammenlikne ulike kommuner. Forskjellene i
sammensetningen av tilbudet er imidlertid så store at resultatene ville vist mye det samme
mønsteret om vi bare hadde brukt innbyggertallet i nevneren.
Likebehandling, men ikke like tjenester
De overordnede målene med forsøket er økt likebehandling på tvers av kommunegrenser, og
riktigere behovsdekning for innbyggerne. Økt likebehandling og riktigere behovsdekning behøver
ikke å bety at sammensetningen av tjenester skal være helt lik i kommunene. Det henger sammen
med at lokal tilpasning av tjenestetilbudet er viktig for å få et mest mulig brukertilpasset og effektivt
tjenestetilbud.
Inntektssystemet som vi har brukt for korrigeringene er ikke et normativt system som skal si noe
om hva kommunene må bruke midlene på, men er et system for mest mulig rettferdig fordeling
mellom kommunene ut ifra kommunenes behov.
Ettersom vi behandler kommunene som case, ser vi informasjonen fra ulike kilder i sammenheng.
Et eksempel er at vi ser at Stjørdal og Os har bygget til boliger med døgnomsorg som et alternativ
til langtidsplasser på sykehjemmet. I intervjuene vi har hatt med representantene for de to
kommunene har vi fått kvalitativ informasjon om hvordan disse boligene har blitt bygget over
mange år. Vi benytter altså flere kilder til å belyse nivå og utviklingen i tjenestetilbudet. I årets
rapport legger vi frem langt mer detaljerte data om sammensetningen av tjenestetilbudet. Dataene
vil bidra til å avdekke også andre forskjeller i kommunenes prioriteringer, som igjen vil danne
grunnlag for intervjuer og annen dialog med representanter for kommunen. Gjennom intervjuene vil
vi kunne få en bedre forståelse for begrunnelsen for de lokale tilpasningene av tjenestetilbudet.
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4 Endringer i forsøkskommunene
Dette kapittelet gir en kvalitativ beskrivelse av de endringene som har funnet sted i forsøkskommunene. Beskrivelsene bygger i hovedsak på intervjuer og gruppesamtaler med ansatte og
ledere i kommunen. Kvantitative forhold omtales senere i rapporten.

4.1 Os
Os kommune i Hordaland er en av A-kommunene i forsøket. Os kommune gjorde en
omorganisering i september 2017 der Oppvekst og kultur ble samorganisert med Helse og omsorg,
hvor tjenestene som berøres av forsøket er organisert.
Os har fattet vedtak om sammenslåing med Fusa kommune (arbeidsnavn Bjørnafjorden
kommune), med etablering 1. januar 2020. Mange trekker frem at den forestående
sammenslåingsprosessen vil medføre endringer og kreve mye oppmerksomhet fremover fra
kommunens side.
Den største enkeltendringen i Os kommunes pleie- og omsorgssektor i 2017 var åpningen av
Luranetunet bo- og behandlingssenter i november.

4.1.1

Status før forsøket

I vår nullpunktsanalyse av Os i 2016 ble det gjort en rekke vurderinger av status i Os kommune før
forsøket. Hovedinntrykket var at Os var en veldrevet kommune på dette området, med
profesjonalitet i tildelingen, effektiv drift og mange tiltak langt ned i omsorgstrappen. For en
grundigere redegjørelse av status før forsøket vises det til evalueringsrapporten av 2016.
Høy tillit til tildelingsprosessen
Bestiller- og forvaltningskontoret (heretter tildelingsenheten) har eksistert siden 2003 og har ansvar
for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Os kommune. De ansatte opplevde at kompetansen på
bestiller- og forvaltningskontoret var høy. De fleste faggrupper var representert og bestiller- og
forvaltningskontoret ble beskrevet som flinke til å samarbeide med både interne og eksterne
aktører. En endring som følge av Forsøket var at bestiller- og forvaltningskontoret også fikk ansvar
for rus- og psykiatriområdet.
Kommunen hadde ikke særskilte rutiner som skulle sikre at brukerne fikk det antallet timer som var
vedtatt. Samtidig var brukerne godt fornøyde og det var ikke registrert at noen klager på at de ikke
fikk nok timer.
De ansatte var også tilfreds med måten brukere og pårørende ble involvert i kartleggingsprosessen
på og ved tildeling av tjenester.
Mange tjenester langt ned i omsorgstrappen
I 2015 var de korrigerte utgiftene i Os lavere enn landet som helhet. Os var den forsøkskommunen
som brukte nest minst på institusjon og tredje mest på pleie i hjemmet, korrigert for behov. Andel
som bodde på institusjon i aldersgruppen over 80 år var halvparten av landssnittet, mens andelen i
omsorgsbolig var nesten dobbelt så høy som landet som helhet. Ser man på bruttoutgifter brukt på
institusjon var dette på 20 prosent i Os (2015) mot 43 prosent for landet som helhet, noe som
styrker inntrykket av at Os i stor grad klarte å basere seg på hjemmebasert omsorg. Os vedtok i
2012 å bygge nytt sykehjem som enda ikke var ferdigstilt ved oppstart av forsøket (sykehjemmet
åpent i november 2017). Det var derfor en midlertidig underkapasitet på sykehjem i kommunen.
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Informanter i kommunen trakk fram at de måtte kjøpe plasser på sykehjemmet i nabokommunene
for å dekke opp for behovet.
Os hadde flest korttidsplasser i institusjon blant forsøkskommunene, langt over landssnittet, og
gjennomsnittlig oppholdstid pr. plass var kortest blant forsøkskommunene, like over landssnittet.
Andelen ansatte med fagutdanning var som snittet av landet, men Os har flere ansatte med
høyskoleutdanning. Tilbudet om fysio- og ergoterapi på sykehjem var høyere enn landet for øvrig.
Utgiftene til hver sykehjemsplass var vesentlig lavere enn landet som helhet.

4.1.2

Innføring av forsøket

Etablering og gjennomføring av forsøket krevde tre ekstra årsverk, hvorav ett årsverk er hos
økonomiavdelingen og to er hos tildelingsenheten. Denne økningen var også en følge av at
tildeling innen rus og psykiatri ble en del av tildelingsenhetens ansvarsområde.
De ansatte i Os kommune beskriver at de har brukt mye tid på å tilpasse seg strukturen i forsøket.
Spesielt administrasjonen har arbeidet med å rydde i systemer, innføre nye maler og sørge for
riktig rapportering til Helsedirektoratet. Særlig omkoding av alle vedtak til 1. januar 2017 beskrives
som ressurskrevende. Samtidig trekkes det fram at dette har gitt kommunen en langt bedre
oversikt over egne tjenester enn det de hadde tidligere.

4.1.3

Utvikling i forsøksperioden

Prioritering og innretning av tjenestetilbudet
I likhet med tidligere er det generelle inntrykket som gis av samtlige informanter at Os kommune
fortsatt yter omsorgstjenester som i stor grad dekker brukernes behov. Ved forrige kartlegging av
Os kommune i 2017 kom det fram at kommunen hadde arbeidet intensivt med innføringen av
forsøket, og at siste halvdel av 2016 hadde blitt brukt på å få nødvendige systemer og rutiner på
plass for å kunne gjennomføre forsøket.
Det var imidlertid lite som tilsa at det hadde skjedd store endringer i sammensetning eller
dimensjonering av pleie- og omsorgstjenestene som følge av forsøket. Mange trakk imidlertid fram
at situasjonen i store deler av 2017 var preget av at Luranetunet bo- og behandlingssenter ikke var
ferdigstilt som planlagt. Dette førte blant annet til kjøp av flere institusjonsplasser eksternt og
mange liggedøgn for utskrivningsklare pasienter.
Luranetunet ble ferdigstilt i november 2017, og flere beskriver dette som en stor forbedring med
tanke på tilbudet brukerne mottar. Det nye sykehjemmet beskrives som innbydende og moderne,
og mange trekker fram den nye tropehagen som et tilbud som gir glede for både pasienter og
pårørende.
Ser man på sammensetningen av omsorgstrappen i Os kommune i perioden 2015-2017 er
hovedbildet mer eller mindre det samme. Merk at figurene under kun inneholder data fram til
desember 2017 og derfor i liten grad hensyntar endringer som har kommet som følge av åpningen
av Luranetunet.
Figur 4-1 viser at Os kommune gir tjenester til mange brukere over 80 år, sammenlignet med
resten av landet. Dette er først og fremst tjenester i hjemmet framfor plasser på institusjon. Selv om
Os leverer langt mer hjemmetjenester enn landet for øvrig, har de også en lavere andel eldre på
institusjon. Dette kan tyde på at kommunen etterlever strategien om å gi mye av bistanden i
hjemmet framfor institusjon. Noen trekker fram at den lave andelen Os har hatt på institusjonsplasser til dels kan skyldes en viss «opphopning» i forbindelse med byggingen av Luranetunet.
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I likhet med tidligere år rapporterer flere at det mangler et nivå mellom helsetjenester i hjemmet og
institusjonsplass. Mange eldre føler seg utrygge hjemme, men er friske nok til å klare seg uten mye
bistand. I forbindelse med åpningen av Luranetunet ønsker derfor kommunen å vurdere løsninger
knyttet til å bruke deler av det gamle sykehjemmet til tiltak med et lavere omsorgsnivå, f.eks. en
type trygghetsavdeling eller bofellesskap.
Ser man på utviklingen som har vært i Os i perioden 2015-17 ser denne ut til å underbygge det
som allerede skjer i kommunen.
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Figur 4-1: Andel med ulike tjenester, og andel med helsefagutdanning, i Os kommune 2015-17. Kilde:
KOSTRA

Figur 4-2 viser gjennomsnittlig antall døgn per tidsavgrenset opphold på institusjon, som har økt
dramatisk i 2017.
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Figur 4-2: Gjennomsnittlig antall timer/døgn for ulike tjenester i Os kommune 2015-17. Kilde: KOSTRA
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Figur 4-3: Gjennomsnittlig antall timer med lege og fysioterapeut i sykehjem i Os kommune 2015-17. Kilde:
KOSTRA

Figurene over dekker kun 2015-2017, og fanger dermed ikke opp utvikling som har skjedd i løpet
av 2018. Flere informanter trakk imidlertid fram at de fryktet en økning i det generelle omfanget av
tjenester. Det ble blant annet pekt på at det nye sykehjemmet fylte seg opp fortere enn
opptrappingsplanen, og at det var høy aktivitet i hjemmebaserte tjenester på tross av at
sykehjemmet ble åpnet. Det er imidlertid flere alternative forklaringer for dette.
Den ene er at det var et latent oppdemmet behov i kommunen, som først kom til syne når de nye
sykehjemsplassene ble tilgjengelige. En annen forklaring som presenteres er at pleie- og
omsorgstjenestene i Os har et godt rykte i regionen, slik at en del personer med behov for slike
tjenester velger å flytte til kommunen. Noen frykter også at forsøket i seg selv – med statlig
finansiering – gir en rausere utmåling av tjenester, selv om de fleste informanter benekter at dette
har skjedd. Vi har imidlertid på nåværende tidspunkt ikke empirisk belegg til å understøtte eller
avvise noen av disse forklaringene.
Det som derimot trekkes fram som en konkret konsekvens av forsøket er mer handlingsrom i selve
tjenesten. Det nevnes blant annet at Os ikke ville kjøpt private sykehjemsplasser i den skalaen det
ble gjort, uten finansieringen som fulgte av forsøket. Videre forteller andre om at det er blitt enklere
å få innvilget bruk av vikar enn det var tidligere.
Vedtak
Som beskrevet tidligere var det allerede i 2017 gjort en del vesentlige endringer i vedtakene.
Informantene trekker frem at vedtakene generelt har blitt bedre og ryddigere. Blant annet brukes
det en ny vedtaksmal, og det har blitt jobbet med klart språk i vedtakene. Sentrale endringer siden
innføring av forsøket har vært:
-

-

Tydeliggjøring av hvilke mål som gjelder for brukeren
At det fattes flere vedtak enn tidligere, spesielt innen hjemmebaserte tjenester. Det skyldes
primært en hyppigere revurdering av vedtak, slik at det i økt grad er samsvar mellom
vedtakene og tjenestene som utføres
Økt kontroll med at vedtakene stemmer
Bruk av riktige koder, som gjør at det er enklere å få en oversikt over
tjenestesammensetningen og kostnader i kommunen.

Videre trekkes det nå også fram at saksutredningene har blitt lengre og bedre, noe som gjenspeiler
en økt innsats knyttet til kartlegging av brukeren.
Vedtakene som fattes har ingen direkte betydning for budsjettene til utførerenhetene, selv om
vedtakene genererer finansiering fra Helsedirektoratet. Dersom nye eller endrede vedtak fører til
økt (eller redusert) budsjettbehov for utførerenheten skal dette behandles i forbindelse med de
ordinære budsjettprosessene slik som tidligere. På den annen side har finansieringsmodellen gitt
kommunen økt handlingsrom til å justere utførerenhetenes budsjetter dersom det er nødvendig.
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Kompetanse og samarbeid i tildelingen
Som beskrevet i tidligere rapporter er informantene samstemte om at tildelingsenheten har fungert
godt lenge, og har blitt ytterligere styrket som følge av forsøket. Kapasiteten i tildelingsenheten
økte med halvannen stilling når forsøket startet opp, i tillegg til at de ansatte har fått økt
kompetanse innen saksbehandling. Tildelingsenheten ble også styrket med en ergoterapeut, noe
som beskrives som positivt for den faglige sammensetningen av gruppen. Noen ansatte trekker
imidlertid fram at prosessen med kommunesammenslåing krever en del ekstra ressurser, noe som
gjør at de ikke alltid får gjort alt de ønsker å gjøre.
Samarbeidet mellom tildelingsenheten og utførerenhetene beskrives fortsatt som godt av begge
parter. Samarbeidet med andre (som PPT, fastlege, PPT, barnevern mv.) beskrives også som
godt. De fleste informanter inntrykk av at samarbeidet har fungert godt lenge og ikke egentlig kan
tilskrives forsøket.
Brukermedvirkning
Flere informanter trekker fram at forsøket har gitt en økt bevisstgjøring med tanke på å spørre om
og avdekke hva som er viktig for brukeren. Dette har blant annet skjedd gjennom styrking av
tildelingsenhetens kapasitet, arbeid med holdningsendring og nye verktøy slik som samtaleguiden.
De pårørende som deltok i fokusgrupper var generelt svært fornøyd både med tjenestetildelingen
og kvaliteten på tjenestene. Dette var for så vidt også inntrykket i 2016 og 2017, med unntak av
noen negative tilbakemeldinger forbundet med å ha sykehjemsplass utenfor kommunen. Dette ble
ikke trukket fram som et problem i 2018, noe som kan skyldes åpningen av Luranetunet i slutten av
2017.
Rutiner og verktøy
Både samtaleguiden som brukes i kartleggingen og skjemaet for søknad om tjenester beskrives
som gode og nyttige verktøy i tildelingen. Sjekklisten brukes i mindre grad da den beskrives som
tungvint å bruke, uten at den gir direkte nytte inn i tildelingsprosessen.
Økonomi og finansieringsmodell
Når det gjelder økonomien i forsøket beskrives 2017 som det første reelle driftsåret, mens 2016
innebar mye opprydding og retting av feil. Det som da kom fram var at Os fikk mer i tilskudd enn de
i utgangspunktet hadde forventet, og at kommunens netto utgifter til å drifte tjenestene var lavere
enn tilskuddet.
I regnskapet for 2017 ble det satt av 31,2 mill. kr på bundne driftsfond som følge av overskuddet i
forsøket, hvorav 9,7 mill. kr kom fra inntektspåslaget mens 21,5 mill. kr på øvrig overskudd, som da
primært skyldes differansen mellom kommunens kostnadsnivå på tjenestene og tilskuddene fra
Helsedirektoratet. En mer utfyllende beskrivelse knyttet til enhetspriser og økonomiske resultater
av forsøket følger i kapittel 6.
På bakgrunn av dette la administrasjonen 8. mai 2018 fram et forslag for formannskapet om å
bruke en del av ekstramidlene fra forsøket på følgende tiltak:
Tabell 4-1: Forslag til formannskapet i Os kommune vedrørende bruk av ekstra midler fra forsøket 25.4.2018

Innkjøp av utstyr/velferdsteknologi
Kompetanseheving
«Nye Luranetunet»
Prosjektering m.m. «gamle sjukeheimen»

9 mill. kr
3 mill. kr
5 mill. kr
2 mill. kr
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Det ble i saksfremlegget vektlagt at kommunen skulle drive iht. eksisterende driftsnivå og ikke øke
tjenestene utover antall brukere og tjenester tildelt gjennom vedtak. Videre ble det lagt til grunn at
det ville være overskudd også i 2018 og 2019.
Flere trekker fram at forsøket har gitt store ekstrainntekter for kommunens pleie- og omsorgstjeneste, som har gitt rom for å styrke tjenesten, uten å pådra langsiktige forpliktelser for
kommunen.
Når det gjelder det administrative beskrives dette som mindre omfattende enn den var i de tidlige
fasene av forsøket. Den ekstra tiden som tildelingsenheten bruker på saksbehandling er først og
fremst knyttet til å skrive bedre og flere vedtak, og grundigere saksutredninger. Selv om det også
nå er en del administrativt arbeid med tertialrapportering og kontroll, beskrives dette som mindre
ressurskrevende når systemet først er på plass.
Velferdsteknologi og tjenesteutvikling
Flere informanter trakk fram konkrete planer og satsinger innen velferdsteknologi og annen
tjenesteutvikling. En gruppe fra kommunen hadde blant annet vært på studietur til Ålborg i
Danmark og fått inspirasjon og kunnskap om ulike løsninger. Som nevnt i avsnittet over har
deltagelsen i forsøket gitt kommunen økt økonomisk handlingsrom som bidrar til å finansiere flere
satsinger.
En av satsingene har vært å styrke arbeidet med hverdagsrehabilitering. Programmet som tidligere
var på fire uker ble økt til fem for å følge opp brukerne bedre i ettertid (etterbygging). Kommunen
har også opprettet arbeidslag for demens med fem nye stillinger.
Videre har det vært satset på oppgradering av det lokale hjelpemiddellageret og å kjøpe moderne
utstyr til Luranetunet (senger, løfteanordninger mv). Flere trekker også fram mer langsiktige planer
knyttet til e-helse. Blant annet skal det anskaffes et nytt system sammen med Fusa, med teknisk
plattform og responssenter, som kan fungere som infrastruktur for en rekke nye applikasjoner
(GPS, varslingssystemer mv). Integrasjon mot journalsystem nevnes også som et utviklingsområde. Denne satsingen på velferdsteknologi gjøres i samarbeid med flere andre kommuner i
Nord-Hordaland.

4.1.4

Oppsummering: hvordan har forsøket påvirket Os?

Som tidligere er det overordnede inntrykket fortsatt at de fleste ansatte i kommunen er fornøyd
med påvirkningen forsøket har hatt. Forsøket har bidratt til en profesjonalisering av tildelingsprosessen som blant annet har gått ut på at:
► Vedtakene har blitt forvaltningsfaglig sterkere, blir revurdert oftere og setter tydeligere mål for
brukeren.
► Kartleggingsprosessen har blitt grundigere, med økt vektlegging av det å forstå brukerens
situasjon og hva som er viktig for brukeren. Det skyldes blant annet nyttige verktøy i
tildelingsprosessen (samtaleguide og nytt søknadsskjema).
► Tildelingsenheten har fått bedre kapasitet og mer tverrfaglig kompetanse. I tillegg samarbeider
tildelingsenheten tettere med økonomiavdelingen enn tidligere.
► Rapporteringen knyttet til forsøket har gitt kommunen bedre oversikt over egne tjenester og
økonomien forbundet med ulike tiltak.
Os kommune har hatt et betydelig positivt økonomisk resultat fra forsøket så langt, både på grunn
av inntektspåslaget og differansen mellom kommunens netto kostnader og tilskuddene fra
Helsedirektoratet. Forsøket har dermed gitt betydelige ekstra midler til kommunen som er
øremerket pleie og omsorg. Deler av disse midlene blir eller skal bli investert i blant annet
velferdsteknologi, kompetanseheving og hverdagsrehabilitering.
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For øvrig har åpningen av Luranetunet bo- og behandlingssenter i november 2017 hatt stor
påvirkning på kommunens tjenestesammensetning, noe som kan gjøre det krevende å identifisere
hvilke endringer som faktisk skyldes forsøket. Den observerte tendensen til økning i omfang på
tjenester må derfor vurderes i lys av dette.
Den planlagte sammenslåingen med Fusa kommune vil også kunne påvirke kommunens
prioriteringer og utvikling framover.

4.2 Stjørdal
Stjørdal kommune var gjennom en omorganisering i forkant av forsøket. Etat omsorg ble delt inn i
5 virksomheter: Hjemmetjenesten, Institusjon og demens, Bo- og miljøarbeidertjenesten,
Forebyggende virksomhet og Psykisk helse og rus. I tillegg er tjenester som er knyttet til etat
omsorg (NAV og VR Helse; DMS, Legevakt og Forvaltning/tildeling) samorganisert i et interkommunalt samarbeid, der etatsjef i Stjørdal kommune er øverste leder.
I etatsjefens stab finnes det også tre fagteam: Psykisk helse og rus, Aldring og somatikk samt
Samarbeidsteam barn og unge.

4.2.1

Status før forsøket

I vår nullpunktsanalyse av Stjørdal i 2016 ble det gjort vurderinger av status i Stjørdal kommune før
forsøket. Hovedinntrykket var at Stjørdal var en veldrevet kommune på dette området, med svært
effektiv drift og mange tiltak langt ned i omsorgstrappen.
Tildelingen: Regionalt tildelingskontor, men med flere aktører
Forvaltningsfunksjonen i Stjørdal kommune var og er fortsatt en del av Forvaltningskontoret i
Værnes-regionen. Informantene var før forsøket i rimelig grad tilfreds med kompetansen i
forvaltningsfunksjonen som bestod av sykepleiere, sosionom og vernepleiere. I kartleggings- og
tildelingsprosessen deltok i tillegg til Forvaltningskontoret også Hverdagsrehabiliteringsteamet og
Primærhelseteamet. Dette synes å styrke kompetansen ytterligere. Samtidig førte tilstedeværelsen
av tre aktører i disse prosessene til noen uklarheter rundt roller og ansvar.
En langvarig satsing på hjemmetjenester
I 2015 var de korrigerte utgiftene til pleie og omsorg i Stjørdal lavest blant forsøkskommunene.
Stjørdal hadde et gjennomsnittlig nivå blant forsøkskommunene til pleie i hjemmet, med et
utgiftsnivå noe over landssnittet. Antall timer tildelt til praktisk bistand var nest lavest blant
forsøkskommunene. Tilbudet i Stjørdal var videre preget av høye kostnader til psykisk helse,
relativt lave kostnader til mennesker med psykisk utviklingshemming, og de laveste kostnadene
blant forsøkskommunene til institusjon. Kostnadsnivået til institusjon var langt under halvparten av
landssnittet.
Andelen fagutdannede var godt over landssnittet og høyest blant forsøkskommunene. Andelen
med høyskoleutdanning er 6 prosentpoeng over landet som helhet. Tilbudet om fysio- og
ergoterapi på sykehjem var på et vesentlig lavere nivå enn landet, det samme var nivået på
legetimer.
Stjørdal kommune bruker fortsatt lite ressurser til helse og omsorg. Det kommunen primært har
ønsket å få ut av forsøket er en «økonomisk muskel» til ytterligere utvikling, spesielt med hensyn til
læring i organisasjonen. Det er menneskene som utfører tjenestene og dersom tjenestene skal
utvikle seg må de ansatte utvikle seg, dette trenger kommunen drahjelp til. Ut fra dette trenger
kommunen i en periode å bruke mer ressurser på hverdagsrehabilitering.
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4.2.2

Innføring av forsøket

Ved innføring av forsøket ble det gjort en omfattende ryddejobb som innebar en gjennomgang av
alle tidligere vedtak. Vedtak ble justert og endret. Og kommunen tok i bruk nytt kartleggingsverktøy,
sjekklister og samtaleguide.
Kommunen var også opptatt av å etablere sammenheng mellom tildelte og utførte tjenester.
Gjennomgangen av vedtakene viste at mange brukere hadde fått mer enn vedtaket tilsa, mens på
andre områder, eksempelvis innen helsetjenester i hjemmet, ble det i noen grad gitt for lite.
Stjørdal har også etablert sammenhenger mellom omfang i vedtak og tilgjengelige ressurser i
utførerenhetene. Her ble det avdekket til dels store avvik mellom de tjenestene som er tildelt og
den tiden den enkelte virksomhet har til disposisjon.

4.2.3

Utviklingen i forsøksperioden

Prioritering og innretning av tjenestetilbudet
Kommunen har etablert Hverdagsmestringsteam (HMT) og Trygghetsambulerende team (TAT).
Ifølge informantene har dette ført til økt satsing på forebyggende arbeid. Om lag 40 prosent av de
som kartlegges av HMT tildeles ikke tjeneste. Mange av disse får tips om hvordan de skal unngå
eller utsette å bli hjelpetrengende. Blant tiltakene som tilbys er eksempelvis deltagelse i treningsgrupper. HMT kan dermed ha bidratt til økt ressursbruk på tiltak som ikke dekkes av finansieringsordningen i forsøket.
Tiltakene HMT og TAT samt den nye tildelingsprosedyren som har blitt etablert i forsøket har
bidratt til økt tildeling av tjenester langt nede i omsorgstrappen. Kommunen har også etablert en
rehabiliteringsenhet for hjemmeboende med behov for opptrening etter skade eller sykdom.
Fylkesmannen har bidratt med midler for å utprøve dette tilbudet.
Det forebyggende arbeidet har til nå i stor grad vært prosjektorganisert. Kommunen jobber med å
implementere metodikken i daglig drift. TAT skal i 2018 gå fra å være et prosjekt til å bli en
arbeidsmetode i virksomhetene. Hverdagsmestringsperspektivet skal integreres i hele virksomheten. Omsorgstjenesten har gjennomført en «mestringsuke» med de ansatte hvor det har vært
fokus på hva den enkelte ansatte kan gjøre i det daglige for å øke brukernes egenmestring.
Arbeidet med forebyggingsperspektivet har ført til at timetallet pr. bruker i hjemmetjenesten har gått
ned sammenlignet med 2016. Samtidig øker behovet for institusjonstjenester. Brukere som tildeles
institusjonsplass har et stadig økende bistandsbehov. Kommunen opplever nå en mangel på
langtidsplasser. I noen grad har kommunen brukt korttidsplassene til langtidsplasser i påvente av
nyetablering, men dette fører igjen til mangel på korttidsplasser. Stjørdal har avtale om å kjøpe
korttidsplasser i nabokommuner.
Kommunen har opplevd at en del demente som ikke har vært i stand til å bo hjemme har nektet å
godta institusjonsplass. For å håndtere disse brukerne på en forsvarlig måte har det vært
nødvendig med tvangsvedtak. Tvang kan ikke brukes for plass i bemannede boliger, bare på
sykehjem. Stjørdal har derfor omhjemlet 8 plasser i boliger til institusjon. De forventer at dette vil
kunne skje også i 2018.
En gjennomgående tendens er at andelen eldre over 80 år som har tjeneste er lavere i 2017 enn i
2015, se Figur 4-4. Andelen over 80 år som har hjemmetjenester er like under snittet for landet og
nest lavest blant forsøkskommunene. Dekningsgraden for sykehjem målt som andel av eldre over
80 år er under halvparten av landssnittet og nest lavest blant forsøkskommunene. Årsverk med
helsefagutdanning ligger høyest blant forsøkskommunene og over landsnittet.
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Figur 4-4: Andel med ulike tjenester, og andel med helsefagutdanning, i Stjørdal kommune 2015-17. Kilde:
KOSTRA

Antall timer pr. uke tildelt til praktisk bistand ligger på halvparten av landssnittet og nest lavest blant
forsøkskommunene, mens antall timer tildelt til helsetjenester ligger på et relativt høyt nivå, se
Figur 4-5.
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Figur 4-5: Gjennomsnittlig antall timer/døgn for ulike tjenester i Stjørdal kommune 2015-17. Kilde: KOSTRA

Antall fysioterapitimer pr. uke ligger nå på et gjennomsnittlig nivå, mens legetimer pr. uke ligger på
et relativt lavt nivå, jf. Figur 4-6.

R9272-05 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester ► 2018 ► 42

0,0

0,2

0,4

0,6

Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem

Legetimer per uke per beboer i sykehjem
2017

2016

2015

Landet 2017

Figur 4-6: Gjennomsnittlig antall timer med lege og fysioterapeut i sykehjem i Stjørdal kommune 2015-17.
Kilde: KOSTRA

Stjørdal klarer stort sett å ta imot pasienter som skrives ut fra sykehus. For å håndtere det på en
god måte er Stjørdal avhengig av å kjøpe noen korttidsplasser i andre kommuner.
Vedtak
Før forsøket startet var vedtakene i kommunen ulikt utformet. I noen vedtak var antall timer oppgitt,
mens i andre vedtak var ikke timer spesifisert. Nå har alle vedtak fått lik form, de synliggjør hva
slags type hjelp brukeren skal få. Timer spesifiseres ikke, bortsett fra i vedtak om støttekontakt og
andre oppdragskontrakter.
Som følge av etablering av Hverdagsmestringsteamet har kommunen nå, ifølge informantene,
enda bedre behovskartlegging enn tidligere. Dette har ført til riktigere tjenestetildeling, sier
informantene.
Flere informanter peker på at noen av de viktigste effektene av forsøket er kvalitetsheving på
vedtak og forbedret forvaltningspraksis. Det jobbes grundigere i alt fra kartlegging av brukerne til
drøfting og saksbehandling.
Når det gjelder i hvilken grad tildelingsprosessen er effektiv, er det delte oppfatninger blant
informantene. I Stjørdal er det tre instanser som er involvert i tildelingsprosessen:
Forvaltningskontoret, Hverdagsmestringsteamet og Primærhelseteamet (som består av
virksomhetslederne). De tre instansene beskrives ikke som godt koordinerte, og mange
informanter mener at det eksisterer uenighet både med hensyn til faglige vurderinger og
økonomiske betraktninger.
Kompetanse og samarbeid i tildelingen
Forvaltningskontoret er en del av en interkommunal enhet. Kontoret har i løpet av det siste året fått
økt bemanning. Det er nå syv årsverk som betjener Stjørdal. Tidligere ble kapasiteten beskrevet
som utilstrekkelig. Nå synes de i hovedsak å klare å uføre sine oppgaver.
Totalt sett beskrives kompetansen i tildelingsfunksjonen som god, men den er delt mellom
Forvaltningskontoret og HMT. Forvaltningskontoret ønsker seg økt tilgang på juridisk kompetanse
og bistand til systemutvikling.
Kartlegging av brukerne gjennomføres i hovedsak av HMT og utførerenhetene. Forvaltningskontoret deltar til en viss grad i kartleggingsarbeidet, men har ikke ressurser til å prioritere alle
sakene.
Samarbeidet mellom Forvaltningskontoret, HMT og utførerenhetene beskrives som godt, og
instansene har hyppig kontakt med hverandre. Det er imidlertid noen utfordringer knyttet til rolle- og
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ansvarsfordeling som gjør at det kan oppstå diskusjoner både i for- og i etterkant av vedtak. Noen
vedtak blir fattet som midlertidige eller foreløpige.
Tildelingene oppleves å være i henhold til Helsedirektoratets veileder. Flere informanter sa i 2017
at det var lite nytt i denne veilederen: «Det er sånn vi har arbeidet hele tiden.»
Informantene opplever at samtaleguiden fungerer svært bra, den brukes gjennomgående og den er
blitt supplert med kommunens egne spørsmål.
Sjekklisten omtales som uhensiktsmessig og den brukes i liten grad. Noen mener riktignok at den
med fordel kunne vært brukt som utgangspunkt for evaluering av tildelingsprosessen i etterkant.
Brukermedvirkning
Informantene sier at Stjørdal også før forsøket hadde fokus på brukers behov og medvirkning, men
at forsøket i stor grad har bidratt til å forsterke dette og forankre det gjennom hele sektoren.
Samtaleguiden er egnet til å framheve hva som er viktig for brukeren og for de pårørende, og
vedtaksformatet gjør at man må dokumentere brukermedvirkningen.
Ved tidligere besøk i Stjørdal pekte flere av informantene på interessemotsetningene mellom
pårørende og brukerne, f.eks. om tilbud i hjemmet versus institusjonsplass. Dette fremkom i liten
grad i denne kartleggingen. Måten kartleggings- og tildelingsprosessen gjennomføres på og det
faktum at vedtakene viser telefonnummer pårørende kan ringe ved behov gjør at de pårørende
føler større trygghet og opplever at deres behov blir ivaretatt. «Hva er viktig for deg»-spørsmålet
stilles alltid, men som en informant sier: «Det fungerer ofte ikke like godt å starte samtalen med
dette spørsmålet.»
Også det at det settes mål for tjenesten oppfattes som nyttig for mange brukere. Målsettingen
bidrar til å begrunne tiltakene.
Rutiner og verktøy
Som et resultat av forsøket er det innført nye og bedre verktøy i kartleggings- og vedtaksprosessene. Som nevnt ble alle tidligere vedtak revidert i 2016-2017. Effekten av dette uttrykkes av
informantene blant annet slik:
«Prosessen med omkoding av vedtak gjorde at mange ble involvert og dermed fikk mange dyp
forståelse av prosjektet. Alle deltok på dugnaden. En fersk ledergruppe bidro til rask
implementering. Det ga god læreeffekt, bidro til oversikt og ga de involverte forståelse for
verdikjeden. Det ble lettere å se forskjell på vedtaks- og utførerrollen og vi fikk økt forståelse for
hvorfor vi venstreforskyver tjenestene.»
Kartleggingen av brukerne er blitt mye grundigere. Konsekvensen av nye kartleggingsverktøy,
utarbeidelse av ny forskrift og etablering av Hverdagsmestringsteamet er at nye brukere kartlegges
systematisk over en 14-dagers periode. Tidligere ble kartleggingen utført på en dag. Vi har tidligere
i denne gjennomgangen nevnt at dette har ført til at kun vel 60 prosent av nye brukere mottar
tradisjonelle tjenester etter endt kartlegging.
Økonomi og finansieringsmodell
Informantene har gjennomgående en positiv opplevelse av finansieringsmodellen og de
økonomiske konsekvensene av forsøket.
Årsakene synes å være at:
► Kommunen kommer gunstig ut av finansieringsmodellen
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► Noen midler har vært øremerket noen bestemte prosjekter som kommunen ellers ikke ville ha
kunnet finansiere. Eksempler er Hverdagsmestringsteamet, Trygghetsambulerende team,
demensteam og en stilling for satsing på velferdsteknologi. I tillegg satses det på videreutdanning av ansatte.
► Store deler av overskuddet er satt av på fond og er øremerket Helsehus
► Forsøket har ført til økt innsikt i kostnadsstrukturen i tjenesten
Stjørdal har kommet svært gunstig ut i den finansieringsmodellen som er valgt. Dette kan skyldes
at kommunen ved inngangen til forsøket hadde et svært lavt kostnadsnivå knyttet til de berørte
tjenestene.
Ledelsen i kommunen har fra begynnelsen av forsøket klart uttrykt at de ikke vil at finansieringen i
ordningen skal påvirke tildelingen av tjenester eller kostnadsnivået i tjenesteproduksjonen. De ulike
utførerenhetene er rammefinansiert på samme måte som de var før forsøket. Informantene har så
langt i prosjektet gitt uttrykk for at deltagelse i forsøket ikke har ført til en endret tildelingspraksis og
derved mer omfattende tjenester.
Ved dette besøket er det imidlertid flere som mener at tjenestevolumet har økt.
«Vi har lagt oss ut. Hva skjer når vi skal ned? Jeg ser av skyggeregnskapet at vi ligger
høyere nå enn rammene våre tilsier.»
Velferdsteknologi
Som nevnt over, har Stjørdal etablert en deltidsstilling for satsing på velferdsteknologi. De har bl.a.
installert ulike alarmer, med og uten sensorer. Videre har de installert digitale hjelpemidler i
hjemmene til en del brukere. Disse kan gir varsler om daglige gjøremål. Brukerne skal selv
programmere, men pårørende skal kunne få informasjon om brukeren har utført handlingene som
er programmert inn.
En del ansatte har også fått nettbrett som arbeidsverktøy. Flere informanter sier at det er fremdeles
svakheter i implementeringen. De er avhengige av ildsjeler blant de ansatte, og enheter som
mangler ildsjeler på dette feltet er blitt hengende etter.

4.2.4

Oppsummering: Hvordan har forsøket påvirket Stjørdal?

Informantene gir gjennomgående uttrykk for at kommunens deltagelse i prosjektet har bidratt
positivt til utvikling av pleie- og omsorgssektoren.
Det fremstår som om fokuset på forebygging, hverdagsmestring, og brukers og pårørendes behov
og den helhetlige tilnærmingen til tildeling og utførelse av tjenester er i ferd med å spre seg til hele
sektoren. Dette er dels effekter av nye verktøy og opplæringen som ble gitt i forbindelse med
etablering av forsøket og dels av etableringen av Hverdagsmestringsteamet og Trygghetsambulerende team som har vært finansiert av forsøket.
Økt innsikt
Et viktig funn i forrige kartlegging var at organisasjonen opplevde at de hadde fått en innsikt i
tjenesten de ikke hadde fra før. Denne innsikten synes å ha økt.
«Vi har en fabelaktig oversikt over timer, tidsbruk og økonomi.»
Stjørdal har i samarbeid med Os utviklet en budsjettfordelingsmodell. Kapasiteten på økonomi er
også økt, kommunen har nå to kontrollere på dette området.
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Andre omtaler forsøket som «rene gudegaven» da det har bidratt til utvikling av gode og robuste
systemer. Det er flere av informantene som reflekterer over hvor mye mindre innsikt de hadde
tidligere.
Sammenheng mellom tildelte tjenester og utførte tjenester
Den økte innsikten har ført til at kommunen i større grad har mulighet til å kontrollere at brukerne
får de tjenestene de har krav på. I det arbeidet som er blitt utført i forsøkets første år er det
avdekket til dels store avvik mellom de tjenestene som er tildelt og den tiden den enkelte
virksomhet har til disposisjon. Gjennom den grundige kartleggingen er vedtak rettet opp og
skjevheter som har eksistert i flere år er korrigert.
Denne sammenhengen er også muliggjort gjennom kvalitetsheving på vedtak og forvaltningspraksis. Nå ser også kommunen effekt av jobben som er blitt gjort med utarbeidelse av gode
tildelingskriterier. Kriteriene er grunnlaget for vedtakene og vedtakene utgangspunkt for tjenestene.
«Det er her styringen ligger». Flere hevder at «det er det viktigste forsøket har gjort med oss».
Det synes også som om praksisen med å begrunne vedtakene, sette mål for tjenestene og det å
dokumentere brukermedvirkning både har virket bevisstgjørende og bidratt til å at det er lettere å
se sammenheng mellom tildeling og vedtak. I tillegg bidrar det til nødvendig dynamikk med hensyn
til revurdering og endring av vedtak.

4.3 Lillesand
4.3.1

Status før forsøket

I Lillesand er pleie- og omsorgstjenestene organisert i Sektor for kultur og helse. Sektoren ledes av
en egen kommunalsjef. Kommunen tilbyr hjemme- og institusjonstjenester i to distrikter (sentrum
og Høvåg). Enhet for habilitering omfatter 4 bofellesskap, en avlastningsbolig og et dagsenter med
to avdelinger for personer med utviklingshemming mv. Enheten har også ansvar for tjenester til
personer som bor i private boliger og har behov for helse- og omsorgstjenester. Enheten har
ansvar for en BPA-ordning (brukerstyrt personlig assistanse) med over 10 årsverk. I enheten er det
også organisert et bofellesskap for enslige mindreårige, som tilbyr tjenester som ikke omfattes av
forsøksprosjektet. Resten av sektoren tilbyr også tjenester som heller ikke er en del av forsøket.
Enhet for tverrfaglig helse, ergo- og fysioterapi gir et viktig tilbud til brukere av pleie- og omsorgstjenester. Det er relevant å se tilbudet om ergo- og fysioterapi i sammenheng med pleie- og
omsorgstjenestene som inngår i forsøket.
Avdeling for Tjenestekontor ble opprettet i 2012. Avdelingen ble lagt direkte under kommunalsjefen
(den gang sektorsjef for helse og kultur), for å sikre en organisatorisk avstand til uførerenhetene.
I 2018 ble det etablert et Innsatsteam. Dette erstattet team for Hverdagshabilitering.
Tildelingsprosessen ved starten av forsøket: Endret beslutningsmyndighet og mer fokus på mål
som følge av forsøket
Ved inngangen til forsøket opplevde de ansatte at kompetansen på tildelingskontoret var høy. Den
tverrfaglige kompetansen ble ivaretatt gjennom godt samarbeid med andre aktører, som utførerenhetene, fastlegene, sykehuset og NAV. Før forsøket ble kartleggingen gjort bare av sykepleiere.
Kommunen hadde få eller ingen rutiner som sikret at brukerne skulle få antallet timer som var
vedtatt. Samtidig var brukerne godt fornøyde og ingen klagde på for få timer.
Før forsøket var det enhetsleder som signerte vedtaket og hadde det siste ordet. Etter forsøket er
beslutningsmyndigheten flyttet til leder for tildelingskontoret. Samtidig fortsatte kommunen
praksisen med en nær dialog mellom bestiller og utfører.
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Samtaleguiden som ble innført ved inngangen til forsøket opplevdes av de ansatte som en
vesentlig endring. Guiden opplevdes som god med gode rutiner. Ansatte opplevde også at den nye
guiden førte til mer arbeid.
Tjenesten opplevde at de ikke hadde vært flinke nok til å fastsette målsettinger for brukerne. Det
skulle bli lagt mer vekt på fastsetting av mål, som de ansatte oppfattet at måtte innebære en
kulturendring både blant ansatte og brukere.
Tjenestene ved inngangen til forsøket: Stor vekt på institusjon og korttidsplasser som ikke fungerte
godt nok
I 2015 var de korrigerte utgiftene i Lillesand helt på linje med landet som helhet. Lillesand var den
forsøkskommunen som brukte mest på institusjon. Samtidig hadde kommunen en noe lavere andel
av gruppen over 80 år på institusjon. Lillesand tilbød ikke boliger med bemanning til eldre brukere.
Lillesand hadde få korttidsplasser og lang gjennomsnittlig oppholdstid på disse plassene. Det så ut
som kommunen ikke hadde klart å utnytte plassene godt nok.9
Andelen fagutdannede var noe høyere enn i landet for øvrig. Tilbudet om fysio- og ergoterapi på
sykehjem var på et lavere nivå enn i landet. Utgiftene til hver sykehjemsplass var på linje med
landsgjennomsnittet.
Fremtidens tjenester: Forsøket som drahjelp for utvikling og styrkede hjemmetjenester
Politikere, ledere og ansatte var i stor grad enige i ønsket om å styrke hjemmetjenestene, slik at
flere kan bo hjemme og færre på institusjon. Lillesand skulle bruke prosjektet som en ekstra
drahjelp for utviklingen av tjenestene med blant annet økt satsing på hjemmebasert omsorg, samt
mer vekt på mestring og fastsetting av mål10.
Det var behov for å differensiere tilbudet, slik at omsorgstrappen skulle få flere trinn: Boliger med
bemanning, et mer differensiert dagtilbud, et styrket tilbud til grupper med få brukere og styrking av
det forebyggende arbeidet på de nederste trinnene i omsorgstrappen.

4.3.2

Innføring av forsøket

Det var et betydelig arbeid med å sikre at riktige vedtak blir lagt inn i fagsystemene og med å sørge
for korrekt informasjon til rapporteringen til Helsedirektoratet som grunnlag for utbetaling av de
statlige tilskuddene. Merarbeidet har ført til overtid og til redusert kapasitet til å gjennomføre andre
utviklingsprosjekter. En av informantene sier:
Hadde Helsedirektoratet vært klar over hva forsøket innebar burde de avventet slik at ting
kunne kommet på plass.
Det synes likevel å være enighet om at denne oppryddingen har vært nyttig. Opprydningen har gitt
grunnlag for å sammenlikne bemanningen i de ulike enhetene med tilskuddene som blir utbetalt.
Kommunen har med andre ord fått et mer presist grunnlag for å styre ressursene. Opprydningen
viser blant annet at habiliteringstjenesten har hatt for lav bemanning.
Vi har brukt mye tid på opplæring – systemjobbing. Vi kan nå se og forstå hva man gjør.
Tidligere har det vært mye feil. Vi er blitt bevisstgjort. Ipader sørger for at utførerne må
legge inn riktig.
Flere opplever at de økonomiske sidene av prosjektet har krevd mer arbeid enn opprinnelig
forventet. Enkelte oppfatter derfor at det burde være satt av mer ressurser til systemansvar og

9

Se kommentar om endring på dette området i tilknytning til Tabell 5-3
Disse ambisjonene er for en stor del blitt oppfylt, jf. omtale nedenfor.

10
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økonomiansvar slik at ryddejobben hadde blitt mer oversiktlig og mindre ressurskrevende for
enkeltpersoner.

4.3.3

Utviklingen i forsøket

Prioritering og innretning av tjenestetilbudet
Et hovedinntrykk er at det har vært mer moderate endringer i Lillesand enn i en del andre
kommuner i denne perioden. Men det er likevel en del markante endringer:
►

Gjennomsnittlig varighet av tidsbegrensede opphold er blitt redusert

►

Gjennomsnittlig antall timer tildelt praktisk bistand i hjemmet er redusert, mens
gjennomsnittet for helsetjenester og hjemmetjenester for brukere over 67 år er økt

Vi har også sammenlignet nøkkeltall for Lillesand og landet som helhet i 2017. Hovedinntrykket er
at Lillesand skiller seg relativt lite fra landsgjennomsnittet på de fleste områder, jf. Figur 4-7 og
Figur 4-8.
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Figur 4-7: Andel med ulike tjenester, og andel med helsefagutdanning, i Lillesand kommune 2015-17. Kilde:
KOSTRA
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Figur 4-8: Gjennomsnittlig antall timer/døgn for ulike tjenester i Lillesand kommune 2015-17. Kilde: KOSTRA
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Figur 4-9: Gjennomsnittlig antall timer med lege og fysioterapeut i sykehjem i Lillesand kommune 2015-17.
Kilde: KOSTRA

Den viktigste endringen siden rapport for 2017 er at Lillesand har etablert Innsatsteam til erstatning
for Hverdagshabilitering. Dette er ikke direkte utløst av forsøket, men kunne ha vært gjennomført
uansett. Innsatsteam er en modell nærmest kopiert fra Stjørdal, og læringen i forsøket har vært
avgjørende for etableringen, men ikke nødvendigvis finansieringsmodellen eller verktøyene i
forsøket.
Hverdagshabilitering fungerte ikke så godt før Innsatsteamet ble etablert. Trolig hadde opplegget
for strenge inklusjons-/eksklusjonskriterier. Dette gjorde at de hadde ganske få brukere. Innsatsteam brukes mer rutinemessig. Teamet kommer inn allerede i kartleggingsfasen. De ser hva man
kan få til med ulike former for tilpasninger, opplæring, trening og hjemmebaserte tjenester. Innsatsteamet er ofte med på kartleggingssamtale sammen med ansatte som har ansvar for å fatte vedtak
om tjenestetildeling. Innsatsteamet deltar også i tildelingsmøter.
Fra 1. oktober 2018 ble Innsatsteamet fullt bemannet med 3,5 årsverk pr 01.10.18. To av disse
årsverkene er finansiert via inntektspåslag.
Med unntak av etableringen av Innsatsteam, har det ikke skjedd markante endringer i tjenestetilbudet siste år. Kommunen har i september 2018 startet med dagsenter for demente på Levende
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gård i Høvåg. Dette tilbudet er rettet mot demente brukere, tilbudet er p.t. 3 dager i uken med plass
til 6 brukere pr. dag.
Det er også ansatt en egen rådgiver som har som fokus å få gjennomført og etablere Helsefremmende hjemmebesøk, forebygging av ensomhet samt at hun har vært pådriver sammen med
demenskoordinator i forhold til å få startet Dagsenteret for demente.
Det er bred enighet om at Lillesand mangler botilbud med heldøgns bemanning. Det er da også
besluttet utbygging, men byggestart er blitt utsatt pga. konflikt med samarbeidspartner. Nå venter
kommunen på byggetillatelse.
I dag har Lillesand to sykehjem samt aldershjemmet «Sjømannshjemmet». Sistnevnte er etablert i
et gammelt og lite funksjonelt bygg, har lav helsefaglig bemanning og er vedtatt nedlagt. Brukere
som burde vært fått bemannet botilbud får i dag plass på Sjømannshjemmet eller på et av
sykehjemmene.
Det er en del tilfeller der brukernes ønske om plass på alders- eller sykehjem er drevet av
utrygghet og ensomhet. Et bemannet botilbud ville dekket behovet til disse brukerne.
Periodevis har det også vært mangel på langtidsplasser på sykehjem, bl.a. knyttet til pasienter som
utskrives fra spesialisthelsetjenesten. Når det har vært knapphet, har korttidsplassene vært brukt
som langtidsplasser, slik at det er blitt mangel på korttidsplasser. Lillesand har opplevd at sykehus i
mange tilfeller varsler om at pasienter skal utskrives, men at de så trekker varslet tilbake. Dette
skaper problemer og merkostnader for kommunen fordi de kan rekke å ordne plass før varslet
trekkes.
Informantene mener at forsøket ikke har hatt vesentlig betydning for utvikling av tjenestetilbudet
høyt oppe i omsorgstrappa. Mangelen på botilbud med døgnbemanning ble erkjent før forsøket.
Derimot kan endringene lavt nede i omsorgstrappa – i form av etablering av Innsatsteam – delvis
ses som et resultat av forsøket. Enkelte mener at økt satsing på hjemmetjenester har bidratt til at
brukere bor hjemme lenger og til lavere gjennomsnittlig liggetid på sykehjem.
Vedtak
Det er ingen endringer når det gjelder hvordan timer registreres i vedtakene. For hjemmetjenester
og institusjonstjenester som tilbys av de to distriktene fattes det ikke vedtak om timer. For hvert
vedtak gjøres det likevel et anslag for antatt gjennomsnittlig tidsbruk som legges inn i tjenestebildet, siden det er dette som benyttes i finansieringsmodellen. Tildelingskontoret er blitt bedt om å
bruke estimert tid for å ikke ha stoppeklokkepraksis. Tidsbruken legges også til grunn for
kjørelistene. Hjemmetjenesten skriver inn endringer i et eget notat (B-notat), som fanges opp av
saksbehandler ved store avvik. Det som blir utført blir skrevet opp i en dagsplan som man kan
følge med på underveis i arbeidsdagen.
Det foretas ingen registrering av faktisk tidsbruk. I hjemmetjenestene baseres registrert tidsbruk på
et antatt gjennomsnitt hos hver bruker. Psykiatri og habilitering fatter vedtak i timer som gir
grunnlag for betaling.
Det er ingen direkte kontroll av om hver bruker får tjenester i samsvar med vedtak. Men arbeidslistene samt det faktum at brukerne får vedtakene, innebærer en form for kontroll. Videre har de
samarbeidsmøter med utførerenhetene én gang per uke. Det er svært få eksempler på klager fra
brukere som mener de ikke har fått tjenester i samsvar med vedtak. De få som har vært, har vært
knyttet til praktisk bistand, og tildelingsenheten ønsker nærmere beskrivelse fra utførerenheten på
praktisk bistand om hvilken bistand som gis helt konkret.
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Revurdering av vedtak skjer ofte i tilknytning til ukentlige møter. Møtene er kommet i stand som en
følge av forsøket. Mange revurderingssaker oppfattes som enkle og tas ikke med til møtet. Ofte er
det tilbakemeldinger fra utførerenheter som gir grunnlag for revurderinger. Både utførerenhetene
og tildelingskontoret uttrykker tilfredshet med samspillet mellom dem, bl.a. om behov for endring av
vedtak. De følger ikke alltid regelen om at endring i tildeling på over en halv time per uke skal
nedfelles i nytt vedtak. Det er tungvint å fatte nytt vedtak og brukerne kan bli urolige av å få nye
vedtak.
Flere av informantene mener at vedtaksprosedyren for revurderinger er svært ressurskrevende og
lite hensiktsmessig. Hvis endringene i vedtakene er moderate, brukes det en forenklet prosedyre.
Det er upraktisk at vedtak om bofellesskap spesifiseres med individuelle ressurser til oppfølging.
Man burde heller hatt bemanningsnorm og tildeling av bofellesskap som tjeneste.
Kompetanse og samarbeid i tildelingen
Tildelingsenheten har ubesatte stillinger knyttet til fysioterapi og ergoterapi og ser behov for å
styrke denne kompetansen i forbindelse med tildeling av tjenester. Disse er på plass fra 01.10.18.
Informantene i Lillesand mener at samtaleguiden fra Helsedirektoratet i hovedsak fungerer godt.
Det viktigste er at den setter bruker i fokus og at den legger opp til at bruker skal få beskrive sin
egen situasjon, legge vekt på muligheter og mål og ansvarliggjøres. Guiden bidrar til gode rutiner,
og kan kanskje være særlig nyttig for ansatte med lite erfaring, og da både som et hjelpemiddel i
løpende virksomhet og som et verktøy for læring. Kartleggingen er altså blitt bedre fordi den er blitt
standardisert, fordi spørsmålet om «hva som er viktig for deg» er sentralt i samtalen med bruker.
Men den er også blitt mer ressurskrevende. Informantene mener den innledende kartleggingen er
så nyttig at de har prioritert den sterkt. Bl.a. har prioriteringen av den innledende kartleggingen gjort
at de ikke har kapasitet til å gjennomføre oppfølgingssamtalene etter en måned. Enkelte av
informantene mener at kartleggingssamtalene bidrar til reduserte hjemmetjenester, redusert bruk
av medisiner og behandlinger, mv.
Mens samtaleguiden oppfattes som svært nyttig, oppfattes sjekklisten som lite nyttig. Den blir lite
brukt.
Det er nå etablert en rutine med faste tildelingsmøter tre ganger per uke med bred deltagelse fra
Enhet for tjenestetildeling og Innsatsteam. Det er også etablert faste møter mellom hjemmesykepleien, tildeling og Innsatsteam. Dette sikrer god tverrfaglig kompetanse i tildelingen og
samordning av tilbudet til brukerne. Enkle saker behandles ikke i disse møtene. I tillegg er det mye
uformell kontakt mellom saksbehandlerne, noe som også var vanlig tidligere. Informantene oppgir
ikke forsøket som noen drivende faktor i utvikling av dette samarbeidet.
Både bruken av hjemmebesøk og samtaleguiden, som klart setter søkelys på brukers situasjon og
behov, gjør at vedtakene blir bedre tilpasset brukers behov. Fokus på bruker gjør også at de
ansatte må tilpasse sin rolle. En ansatt sier
I Lillesand kan jeg ikke innta ekspertrollen ved å fortelle brukerne hva som er bra for dem,
men jeg må høre på hva de vil.
Lederne for utførerenhetene er tilfreds med informasjonsflyten mellom tildelingsenheten og deres
egne enheter. De opplever bl.a. at vedtak om tildeling er blitt bedre formulert slik at det er klarere
hva som skal leveres. Videre opplever de budsjettbeskrankningene som «myke», dvs. mindre
strenge krav om å følge budsjettene. Det ble generelt brukt mindre tid på arbeid med budsjetter
enn før. Det var også informanter som var bekymret for om aktivitetsnivået ville være bærekraftig
etter at forsøket ble ferdig. Informantene opplevde at det manglet gode analyser av dette
spørsmålet.
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Selv om kommunen har innført statlig stykkprisfinansiering, har enhetene i kommunen fortsatt
utgiftsrammer. Utførerenhetene opplever det slik at når behovet for tjenester endrer seg, har de
fullmakt til å tilpasse kapasiteten tilsvarende. Rammene fungerer dermed som anslag og ikke
beskrankninger.
Brukermedvirkning
Brukermedvirkningen i Lillesand dekkes først og fremst på individuelt nivå, gjennom kartleggingen
av bruker. De ansatte opplever at kartleggingsverktøyet som brukes i forsøket på en meget positiv
måte har bidratt til å framheve hva som er viktig for bruker og mål som angir hva bruker kan klare
selv. De ansatte oppfatter at verktøyet gjør at de er blitt mer lydhøre overfor brukerne og
pårørende.
På systemnivå har man ulike brukerråd og brukerundersøkelser, som i varierende grad oppfattes
som nyttig. Enkelte uttrykker at de savner involvering fra brukerorganisasjoner, og forteller at det
ofte kan være vanskelig å få folk til å møtes og til å bruke møtene i praktisk tjenesteutvikling.
Fra pårørende har vi både fått positive tilbakemeldinger om at de oppfatter vedtaksprosessen som
god, herunder at kommunens ansatte kommer på hjemmebesøk og lytter til brukerne og de
pårørende, men også kritikk av at tjenestetilbudet er for rigid (kan ikke bruke dagsenter når man
bor på sykehjem) og for lite forutsigbart (søkte i god tid, men fikk ingen løfter om avlastning i form
av korttidsplass før dagen før ferien). Videre har pårørende uttrykt misnøye med informasjonsflyten
fra sykehjem til pårørende. De positive sidene ved tildelingen er trolig påvirket av forsøket, mens
svakhetene i tjenestetilbudet neppe er vesentlig påvirket.
Rutiner og verktøy
Det er særlig to verktøy som er innført som en følge av forsøket. Den ene, som er nevnt flere
ganger over, er kartleggingsverktøyet som ligger til grunn for vedtak. Selv om enkelte mener den
kan bli litt vel omfattende og i visse tilfeller kutter deler av spørsmålene i guiden, er det bred
enighet om at dette verktøyet fungerer godt, ikke minst ved å sette søkelys på hva som er viktig for
bruker og hva bruker kan klare selv. Det andre er koblingen av IPLOS, fagsystemet for omsorgssektoren, og økonomisystemet slik at man kan se koblingen brukers behov-tjeneste-ressursbehovutgift. Dette har gitt et mye bedre grunnlag for å budsjettere og har gitt en bedre forståelse for
sammenhengen mellom brukernes behov og kommunens økonomi.
Økonomi og finansieringsmodell
Da Lillesand meldte seg på forsøket, hadde de ikke godt grunnlag for å vurdere om prosjektet ville
bidra positivt til Lillesands økonomi. Våre beregninger11 tyder på at Lillesand ved utgangen av 2017
hadde et overskudd fra forsøket på omlag 21,1 mill.kr. Kommunen forventer fortsatt overskudd i
2018 og -19. Dette er bedre enn de forventet ved oppstart.
For Lillesand kommune er det beregnet følgende inntektspåslag i perioden 2016-2021 (dette
påvirkes imidlertid av generell vekst i kommuneøkonomi og er således et anslag):

Inntektspåslag forsøket
2016

4,4 mill. kr

2017

6,9 mill. kr

8/12 virkning

11 Agenda Kaupang og Proba (2018): «Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering,av kommunale
helse- og omsorgstjenester – analyse av økonomisk utvikling og beregning av kommunale enhetskostnader»
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2018

6,9 mill. kr

2019

6,0 mill. kr

4/12 virkning 100 % + 8/12 virkning 80 %

2020

4,2 mill. kr

60 %

2021

2,8 mill. kr

40 %

Inntektspåslaget skal benyttes innenfor følgende prioriterte områder innen omsorgstjenesten:
-

Utvikling av omsorgstjenestene i Lillesand – innovasjon og kompetanse
Helsefremmende tiltak
Forebyggende/Helsefremmende hjemmebesøk
Bedre kartlegging av tjenestemottakere
Helhetlige pasientforløp og bedre oppfølging av brukere – herunder
legemiddelgjennomgang
Velferdsteknologi – E-helse og omsorgsteknologi som den nye normalen
Satsing på ernæring (innebærer også Høies forslag om middag til middagstid)
Arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet

Lillesand har definert utviklingstiltak med målsetninger, tiltaksperiode og avsatt ressurser.
Noe av overskuddet er disponert til flere mindre prosjekter, men det er også mye av midlene som
ikke er disponert.
En stor fordel med finansieringsmodellen i forsøket er at den gir egen finansiering til pleie og
omsorg, og at andre sektorer dermed blir skjermet.
Velferdsteknologi
Lillesand har vedtatt å satse på velferdsteknologi. De har ansatt en person i en prosjektstilling for å
utvikle feltet. Hittil er det ikke kommet så mye ut av dette. Noe av dette skyldes at det har vært
uklarhet om hvordan stillingen skal fungere sammen med de ulike enhetene i kommunen og
hvordan de ulike enhetene skal arbeide med å sin satsing på velferdsteknologi. Midlene fra
forsøket gir grunnlag for finansiering av denne stillingen.
Forsøket som læringsarena
Alle omtaler forsøket som en god læringsarena. Flere elementer og prosesser bidrar til dette:
1. Samtaleguiden har gitt en ny forståelse av tildelingsprosessen
2. Registrering av vedtak og tjenester i nytt format med koder som brukes for
stykkprisfinansieringen har gitt en kunnskap om forbindelse mellom brukernes behov,
tildeling av tjenester og ressursbehov/økonomi som man ikke fikk i tidligere systemer
3. Samlingene i forsøket har gitt mye kunnskapsoverføring, kanskje aller mest mellom de
deltagende kommunene
Pkt. 2 har også bidratt til økt forståelse og mindre motsetninger mellom enheter i kommunene med
ansvar for henholdsvis utføring av tjenester, tildeling og økonomistyring.
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Forankring av forsøket i organisasjonen
Beslutningen om å delta i forsøket ble truffet på politisk nivå på tross av betydelig skepsis i
forvaltningen. I forvaltningen har oppslutningen om forsøket økt etterhvert. Ingen av informantene
er imot forsøket og mange gruer seg til forsøket avsluttes.
Da Lillesand gikk med i forsøket, så nok mange dette primært som en finansieringsordning. Dette
har endret seg underveis, og man ser nå prosjektet som viktig for organisering og innretningen av
tjenestetilbudet.
Forsøket startet som et økonomiprosjekt, men nå ser jeg at det har blitt et kvalitetsprosjekt.
Uttalelsen kan knyttes bl.a. til erfaringene med Innsatsteam og nye tildelingsrutiner som omtales
nedenfor.
Man kan ikke si at forsøket var godt forankret ved oppstart, men det er det nå.
Lillesand har i stor grad definert forsøket som et grunnlag for utvikling av sektoren og har
identifisert en del mindre utviklingsprosjekter som finansieres med ekstra rammer knyttet til
forsøket. Med nye og høyere anslag for merinntekter fra forsøket er det fortsatt en del midler som
skal fordeles.
En del av de ansatte mener at det var for mye hastverk i oppstartsfasen. Fasen var for kort, noe
som bidro til at forsøket ikke gjennomføres likt i alle kommuner.
I forbindelse med oppstart ble forvaltningen belastet med omfattende merarbeid knyttet til
omregistrering av gamle vedtak. Dette er nå gjennomført, og mange ser nytte av dette merarbeidet.

4.3.4

Oppsummering: Hvordan har forsøket påvirket kommunen?

De ansatte mener at forsøket har gitt en viss forskyvning av tjenester lavt nede i omsorgstrappa,
særlig ved at Innsatsteamet har redusert behovet for hjemmesykepleie, men foreløpig er det uklart
hvor mye tjenestetilbudet er endret. De ansatte mener at bruk av nye kartleggingsverktøy fører til
tjenester som bedre dekker brukernes behov.
Forsøket har gitt læring til de ansatte. Både bruken av nye verktøy i kartlegging, sammenknytning
av ulike fagsystemer og økonomisystemet og samlingene innenfor forsøket gir læring.
Forsøket har gitt Lillesand merinntekter. Noe av disse er brukt på utviklingsprosjekter og
velferdsteknologi, men det er fortsatt midler som ikke er fordelt internt i kommunen.

4.4 Hobøl
Hobøl kommune i Østfold er en av A-kommunene i forsøket. Tildelingsteamet består av 2,3
årsverk. Teamet er direkte underlagt Rådmann. Tjenestene som inngår i forsøket hører innunder to
ulike utførerenheter:
► Pleie, omsorg og rehabilitering som har ansvar for blant annet sykehjemmet, omsorgsboliger,
hjemmebaserte tjenester og psykisk helseteam (brukere over 12 år).
► Tjenester for funksjonshemmede som har dagtilbud, avlastning og hjelp i egen bolig knyttet til
brukere under 67 år med nedsatt funksjonsevne.
Hobøl har fattet vedtak om å slå seg sammen med kommunene Askim, Spydeberg, Eidsberg og
Trøgstad fra årsskiftet 2019/20. Kommunen vil få navnet Indre Østfold. Det er foreløpig ikke vedtatt
en organisering for pleie- og omsorgstjenesten i Indre Østfold kommune. I Hobøl er ledelsen innstilt
på at det vil være feil å starte større satsinger basert på situasjonen i Hobøl alene så kort før
sammenslåingen. Derfor har de ikke vurdert større endringer i omsorgstrappa nå.
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4.4.1

Status før forsøket

I vår nullpunktsanalyse av Hobøl i 2016 ble det gjort en rekke vurderinger av status i Hobøl
kommune før forsøket ble igangsatt. Hobøl hadde god kompetanse i tildelingsenheten, men
utgiftsnivået lå relativt høyt. Hobøl var Forsøkskommunen som brukte mest på helse- og
omsorgstjenester til hjemmeboende. Tilbudet i Hobøl var i stor grad preget av høye kostnader til
personer med psykisk utviklingshemming, og lave utgifter til omsorgsboliger.
Kommunen så svakheter i omsorgstrappa og så for seg mer fokus på dagsenter og dagtilbud for
eldre, både demente og for psykisk utviklingshemmede. Videre ønsket de økning i innsatsen innen
hjemmesykepleie og antall avlastningsplasser.
Inntil regnskapet for 2017 ble vedtatt, var Hobøl på ROBEK-listen. ROBEK-status gjorde at
kommunen var tilbakeholdende med å utvikle tjenestene i omsorgstrappa. Ekstra midler tilført
gjennom forsøket har gitt noe økt handlingsrom.

4.4.2

Innføring av forsøket

I første år av forsøket ble metodene for å gjøre vedtak forbedret og det ble økt samsvar mellom
behov, vedtak og faktisk utførte tjenester. Det var imidlertid betydelige problemer med kapasiteten i
tildelingsenheten, bl.a. i forbindelse med sykmeldinger. Antallet stillinger formelt knyttet til
tildelingen ble økt med 40 prosent i forbindelse med forsøket.
Ansatte i kommunen beskriver innføringen av forsøket som ressurskrevende. Fagsystemet hadde
ikke den nødvendige funksjonalitet og kommunen slet med sykemeldinger i tildelingsteamet. Dette
gjorde at innføringen samlet sett ble opplevd som krevende.
Nå er tildelingsenheten fullt bemannet og uten langtidsfravær. Flere av de ansatte legger vekt på at
fagsystemet nå gir mye nyttig informasjon.

4.4.3

Utviklingen i forsøksperioden

Prioritering og innretning av tjenestetilbudet
De fleste informantene mener at Hobøl har ganske god dekning av tilbud i hele omsorgstrappa,
men enkelte mener de burde hatt bemannede boliger tilpasset personer med psykiske lidelser. I
dag bor en del personer med psykiske lidelser som mangler boevne hjemme hos familien.
Tildelingsenheten har fokus på å prioritere hjemmebaserte tjenester og hverdagsrehabilitering,
men de er litt usikre på om dette har ført til endringer i praksis. De har ikke et eget team for
hverdagsrehabilitering, men bruker både ergo- og fysioterapeut både i tildeling og utførelse av slike
tjenester. Enkelte av informantene mener at kommunen kunne satset mer på
hverdagsrehabilitering.
Hobøl ligger lavt i andel av innbyggere over 80 år som har hjemmetjenester og også i andelen som
har tjenester overhodet, jf. Figur 4-10.
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Figur 4-10: Andel med ulike tjenester, og andel med helsefagutdanning, i Hobøl kommune 2015-17. Kilde:
KOSTRA

Hobøl bruker relativt mye på BPA. Enkelte brukere får BPA til en kostnad som langt overstiger
kostnaden ved å ha samme bruker på sykehjem. Det er et bevisst politisk valg å overlate til bruker
å bestemme om de vil bo hjemme. Figur 4-11 viser at Hobøl fortsatt ligger langt over
landsgjennomsnittet i tildeling av praktisk bistand i hjemmet, men avviket fra landsgjennomsnittet er
redusert en del i forsøksperioden. Antall tildelte timer per bruker over 67 år er på linje med resten
av landet. Det er blant yngre brukere tildelingen er uvanlig.
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Figur 4-11: Gjennomsnittlig antall timer/døgn for ulike tjenester i Hobøl kommune 2015-17. Kilde: KOSTRA
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SIO har bidratt til å mobilisere ressurser for å få etablert samtalegrupper innenfor psykiatrien. Det
er etablert separate grupper for jenter og gutter. Tilbudet fungerer delvis som et preventivt tiltak.
I tillegg har forsøket gjort det mulig å kjøpe inn noen flere tjenester for å dekke midlertidige behov.
Dette gjelder bl.a. tilbudet for en dement med særlige behov. Videre har de fått litt økte ressurser
flere steder, f.eks. i tilknytning til sykehjemmet og dagsenteret. Dette har gitt rom for heving av
kvalitet i form av bedre aktivitetstilbud. Enkelte beskriver også en sterk vekst i hjemmebaserte
tjenester, herunder at det er blitt lettere å få BPA.
Kommunen har vært og er flinke til å ta imot utskrivningsklare pasienter. Samarbeidet med
sykehuset på Kalnes er preget av at sykehuset er overbelastet. Det hender at Hobøl ikke får
forhåndsvarsel før de mottar pasienter. I andre tilfeller er de uenige i utskrivingsvedtaket og de har
bevisst unnlatt å ta imot pasienter. Hobøl samarbeider med flere andre kommuner om Helsehuset,
som ligger i Askim. Dette brukes ofte for nyutskrevne pasienter. De har også en korttidsavdeling
ved sykehjemmet, men denne posten brukes også til andre pasienter. Det hender sykehjemmet blir
fullt, og de må bruke korridorplasser.
Hobøl ligger ca. på landssnittet når det gjelder fysioterapitimer for beboere på sykehjem, og litt
under landssnittet når det gjelder legetimer, jf. Figur 4-12.
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Figur 4-12: Gjennomsnittlig antall timer med lege og fysioterapeut i sykehjem i Hobøl kommune 2015-17.
Kilde: KOSTRA

Vedtak
SIO har bidratt til at kartleggingen er blitt bedre, både ved at den er systematisert og ved at den gir
økt fokus på brukers behov. Vedtakene er blitt mer presise, bl.a. når det gjelder brukerens
situasjon, og individualiserte. Målene for brukeren er blitt tydeligere.
Vi er blitt mer bevisst på hva som er bra nok.
Forsøket har gitt endringer i rutiner bl.a. for evaluering og revurdering. Disse prosessene blir
beskrevet som ressurskrevende. Når ressurssituasjonen i tildelingsenheten er presset, blir nye
vedtak prioritert framfor evalueringer og revurderinger. Det er oftest utførerenhetene som tar
initiativ til revurdering av vedtak. Revurdering skjer ofte i forbindelse med ukentlige møter mellom
utførerenhetene og tildelingsteamet.
Kontrollen med om vedtak blir fulgt opp i praksis består av brukers klageadgang og samtaler om
den enkelte bruker mellom utfører- og tildelingsenheten. Dette er lite endret som følge av forsøket.
Det er svært få klager på at vedtak ikke blir fulgt opp og de har inntrykk av at avvik mellom vedtak
og leveranse ikke er noe vesentlig problem. I vedtak om bl.a. praktisk bistand i hjemmet, støttekontakt og BPA spesifiseres det i vedtak hvor mange timer bistand som skal gis. Dette gjøres ikke i
andre vedtak. Normalt skrives det ikke inn sluttdato for vedtak, men det settes en «obs-dato», dvs.
et tidspunkt for evaluering og revurdering.
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Kompetanse og samarbeid i tildelingen
Inntil 1. kvartal 2018 var kapasiteten i tildelingsenheten utilstrekkelig. Dette skyldtes noe langtidsfravær og at en stilling ble besatt først i mars 2018. Før den tid gjorde utførerenhetene mye av
tildelingen som tildelingsenheten skulle gjort. Nå oppfatter de fleste vi intervjuet kapasiteten som
tilstrekkelig. Som hovedregel gjør de hjemmebesøk hos alle som søker tjenester for første gang.
Alle vi intervjuet mener at tildelingsenheten nå har bred og riktig kompetanse (sykepleier,
vernepleier og ergoterapeut). De mangler kompetanse på enkelte områder, herunder fysioterapi,
men dette dekkes opp ved at de kan trekke på ansatte i utførerenheten som har denne
kompetansen.
Det er enighet blant de vi intervjuet om at samarbeidet mellom tildelingsenheten og utførerenhetene fungerer godt. Tidligere måtte utførerenhetene selv stå for mye av tildelingen ettersom
tildelingsenheten hadde for dårlig kapasitet.
Ansatte i enheten for psykiatri er skeptiske til om det er hensiktsmessig å bruke en separat
tildelingsenhet for unge med psykiske lidelser. En del i denne gruppen synes det er vanskelig å
åpne seg om sin situasjon først for én person fra tildelingsenheten og senere for personer i
utførerenheten. Kanskje bør kartleggingen for denne brukergruppen heller gjøres av ansatte i
utførerenheten.
Brukermedvirkning
De fleste ansatte mente at Hobøl også før forsøket hadde hatt sterkt brukerfokus i tildelingen, men
at dette var blitt forsterket noe av forsøket. Særlig pekes det på at brukermedvirkningen er blitt
systematisert gjennom samtaleguiden og at brukermedvirkningen dokumenteres gjennom guiden.
Enkelte mente også at vedtakene var blitt mer presise og individualiserte og at styrkingen av
ressurstilgangen som følge av forsøket hadde gitt bedre muligheter for individualisering av
tjenestene, bl.a. på dagsenteret.
Et klart flertall av de pårørende vi intervjuet er svært fornøyde med både tildelingen og tjenestene,
men slik de beskriver tildelingsprosessen, samsvarer den ikke med prosessen det er lagt opp til i
forsøket. De fleste rapporterer liten eller ingen kontakt med tildelingsenheten. Dette kan ha
sammenheng med at de fleste var knyttet til brukere som hadde hatt tjenester før tildelingsenheten
ble opprettet. Få av de pårørende beskriver en kartleggingssamtale slik det er lagt opp til i forsøket,
men de som hadde hatt en slik samtale sa at bruker hadde fått spørsmål om «Hva er viktig for
deg?».
På systemnivå har de et råd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. På sykehjemmet
har de møter med pårørende-gruppen 1-2 ganger i året.
Rutiner og verktøy
Forsøket har endret en del rutiner og verktøy. Tilbakemeldingene på disse er blandede.
Samtaleguiden trekkes fram som nyttig. Den bidrar til å strukturere samtalene på en god måte og
gir grunnlag for en systematikk i tildelingen. Den understøtter derfor også likebehandling. Enkelte
mener at samtaleguiden kan være unødig omfattende for en del brukere og at de av og til kutter
enkelte spørsmål. Andre savner tematisering av barn og unge som pårørende. Loven framhever at
disse skal ivaretas.
En del brukere og pårørende mener det nye søknadsskjemaet er vanskeligere å bruke enn det
gamle. De mener det er vanskeligere å beskrive behov enn den tjenesten de ønsker.
Sjekklisten blir ikke like mye brukt, men nevnes som nyttig, og da særlig for nyansatte.
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Også tilpasningen av fagsystemene blir omtalt som nyttige. De gir informasjon som skaper økt
forståelse for pleie- og omsorgssektoren.
Rapporteringen knyttet til stykkprisfinansieringen beskrives som krevende. Forøvrig fungerer
systemløsningene godt. Stykkprisfinansieringen gjør det nødvendig med oppdatering av vedtak.
Dette ble ikke i samme grad vektlagt tidligere. Rapportering om oppdatering av et vedtak tar 3-4
minutter, sier en av informantene.
Økonomi og finansieringsmodell
For Hobøl, som ROBEK-kommune, har det vært svært viktig at forsøket har gitt et overskudd.
Tidligere har overskridelser innenfor pleie og omsorg ført til at andre sektorer har måttet bli med på
innstramninger. Nå er de andre sektorene skjermet som følge av øremerket finansiering til pleie og
omsorg.
Forøvrig sier enkelte ansatte at det har vært en lettelse å slippe å tenke så mye på økonomi i
forbindelse med tildeling av tjenester. De har kunnet bruke sitt faglige skjønn i tildelingen og vært
trygge på at tildelte tjenestetilbud vil bli finansiert. Også pårørende har hatt en forståelse av at
forsøket har gjort at et faglig begrunnet tjenestetilbud vil bli gjennomført uten å risikere å møte
budsjettbeskrankninger. Mens flere ansatte uttrykker lettelse, er det andre som mener at en fare
ved forsøket er at fokuset på økonomi kan bli for svakt – forsøket kan virke sløvende.
Kommunen har i perioden etter at forsøket ble startet opplevd at behovet for tjenester på enkelte
områder har falt (ikke som følge av forsøket). Dette gjelder bl.a. to tilfeller der ressurskrevende
brukere har falt bort eller flyttet. I disse tilfellene har kommunen måttet nedbemanne i de aktuelle
enhetene.
En av informantene mente at forsøket stimulerer til bruk av midlertidige ansatte gjennom at
modellen legger opp til at kommunen opp- og nedskalerer sitt tilbud i takt med tjenestebehovet.
Kommunen har vært innstilt på at kommunen vil måtte finansiere pleie- og omsorgssektoren fra frie
midler etter at forsøket avsluttes. Dette har bidratt til at de har vært innstilt på nøkternhet i utvikling
av tjenestene slik at tilbudet skal kunne videreføres også etter at forsøket avsluttes.
Forsøket har bidratt overraskende positivt til Hobøls økonomi. I intervjuene oppga de en beregnet
gevinst på 6-7 mill. kr12. Noe av dette er allokert til mindre prosjektstillinger samt noen nye
mellomledere. Som følge av den kommende kommunesammenslåingen har de ikke vurdert å
bruke midlene til større investeringer. Enkelte ansatte mener at de har fått bedre muligheter til å
delta i kurs og ha faglige samlinger. De tilskriver dette overskuddet fra forsøket.
Velferdsteknologi
Hobøl har ikke satset mye på velferdsteknologi. Dette kan dels forklares av at kommunen har hatt
svak økonomi. Nå har de et prosjekt sammen men kommunene de skal slå seg sammen med, men
dette arbeidet er helt i oppstarten og har foreløpig ikke gitt konkrete utslag.
Et eksempel på manglende satsing er at alarmanlegget på sykehjemmet ikke virker og at de
ansatte derfor må bruke manuelle bjeller.
Enkelte informanter trekker frem at dårlig utbygd internett i deler av kommunen er en barriere for
utbredelse av velferdsteknologi.

12

I Agenda Kaupang (2018) anslås overskuddet til 8,3 mill. kr i 2017.
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Læring
Flere av informantene mener at forsøket har gitt god læreeffekt. Enkelte mener at verktøyene og
prosedyrene i forsøket gjør at de ansatte jobber smartere. Videre er samtaleguiden og sjekklisten
bevisstgjørende og endring i fagsystemet gir bedre forståelse av årsaker til endringer i utgiftene.
Videre oppgir ansatte å ha lært mye av fagsamlingene i forsøket.
Forankring av forsøket i organisasjonen
Da kommunen gikk med i forsøket, ble dette vedtaket fattet av kommunestyret mot anbefaling fra
administrasjonen. Bl.a. var administrasjonen usikker på om forsøket ville bidra positivt eller negativt
til kommunens økonomi. Nå er alle vi intervjuet positive til virkninger av forsøket, og mange uttrykte
håp om forlengelse.

4.4.4

Oppsummering: Hvordan har forsøket påvirket kommunen?

Hobøl var ROBEK-kommunene fram til 2018. Forsøket bidro til å gi noe bedre handlingsrom enn
de ellers ville hatt. Inntil 2018 var pleie- og omsorgssektoren preget av at tildelingsenheten hadde
utilstrekkelig kapasitet. Intervjuene tyder ikke på at forsøket er hovedårsak til at enheten nå
fungerer godt.
Alt i alt virker de fleste i kommunen fornøyde med hvordan forsøket har påvirket kommunen. De
viktigste endringene som kan trekkes fram er:
► Kommunen har i større grad enn tidligere fått innsikt i egne tjenester og ulike kostnadsdrivere
forbundet med disse.
► Økonomisk sett har forsøket gått bedre enn forventet. Kommunen har fått handlingsrom til å
innføre enkelte lavterskel-tiltak.
► Samtaleguiden og formatet på vedtakene har gitt økt bevissthet om begrunnelsen for vedtak
og høyere kvalitet på vedtakene.

4.5 Spydeberg
Spydeberg var fram til mai 2016 organisert etter en to-nivå modell med syv enheter plassert direkte
under rådmann. Kommunens helse- og omsorgstjenester har i praksis vært delt mellom to enheter.
Den ene enheten, Grinitun pleie og omsorg, har bestått av sykehjemmet og hjemmebaserte
tjenester. Den andre enheten, Familierelaterte tjenester, har hatt ansvar for tjenester til
funksjonshemmede og tilbud innen rus/psykiatri, i tillegg til en rekke andre tjenester. Spydeberg var
i mai 2016 midt inne i en omorganiseringsprosess der denne strukturen ble endret.
4.5.1

Status før forsøket

Tildelingsprosessen ved inngangen til forsøket: Fra tildelingsteam til tildelingsenhet
De ansatte opplevde ved inngangen til forsøket at kompetansen i tildelingsfunksjonen ikke var
tilstrekkelig. Få personer var involvert i tildelingen og kompetansen var ikke bredt nok sammensatt.
Før forsøket var det enhetslederne som signerte vedtaket og hadde det siste ordet. Etter at
forsøket startet ble beslutningsmyndigheten gitt til tildelingsenheten.
Ved oppstart hadde ikke kommunen rutiner som sikret at brukerne får det antall timer som er
vedtatt. Samtidig rapporterte kommunen at brukerne var tilfredse og at ingen hadde klaget på for få
utførte timer.
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Tjenester ved inngangen til forsøket: Høye kostnader og sterk prioritering av mennesker med
psykisk utviklingshemning
I 2015 var de korrigerte utgiftene i Spydeberg nest høyest blant sammenligningskommunene.
Spydeberg var den Forsøkskommunen som brukte nest mest på pleie i hjemmet. Antall timer tildelt
til praktisk bistand er høyere enn snittet av de øvrige kommunene. Tilbudet i Spydeberg er videre
preget av høye kostnader til mennesker med psykisk utviklingshemming, lav ressursinnsats i
omsorgsboligene og mange kommunale boliger. Det kan se ut som om kommunen ikke klarer å
utnytte korttidsplassene godt nok. Gjennomstrømningstiden på korttidsplassene er sammen med
Hobøl den lengste blant forsøkskommunene.
Andelen fagutdannede i Spydeberg var noe høyere enn landet, mens andelen med høyskoleutdanning var lavest blant Forsøkskommunene sammen med Hobøl. Tilbudet om fysio- og
ergoterapi på sykehjem var på et høyere nivå enn landet, det samme var nivået på legetimer.
Fremtidens tjenester: Forsøket som drahjelp for profesjonalisering
Kommunen hadde stor tro på at tildelingsenheten vil gi økt profesjonalisering. Informantene var
også av den oppfatning at hjemmetjenesten burde styrkes og særlig hjemmetjenestens evne til å
tilrettelegge og å jobbe med habilitering og rehabilitering. I tillegg ble behovet for å jobbe med
aktivisering og dagtilbud, både til eldre og utviklingshemmede, fremhevet.
4.5.2

Innføring av forsøket

Ryddejobben
For B-kommunene var denne prosessen annerledes enn for A-kommunene, men også i Spydeberg
har det vært foretatt en betydelig opprydning.
Den viktigste endringen var etablering av tildelingsenhet, noe som har medført en total omlegging
av vedtaksprosessene. Det er utarbeidet et kriteriesett som anses å være i tråd med Helsedirektoratets veileder, nytt kartleggingsskjema er tatt i bruk og skjemaet for søknad om tjenester er
endret.
En annen effekt var at budsjettet ble bygget om, forsøket ble nå budsjettert som ett område og
utgjør en rapporteringsenhet. Dette gir et helhetlig system som medfører en vesentlig forenklet
rapportering.
SIO som grunnlag for forbedring
Informantene anså i hovedsak den utviklingen som skjedde det første året i forsøket som en helt
naturlig og planlagt utvikling som ville ha skjedd uavhengig av forsøket. Innføring av tildelingsenhet, profesjonalisering av kartleggingsfunksjonen og en dreining fra institusjonstjenester til
tjenester i hjemmet var planlagt før forsøket.
Dette er i tråd med de forventningene informantene uttrykte ved oppstarten av prosjektet at
effekten av etablering av en egen tildelingsenhet som erstatning for kartleggingsenheten skulle
medføre en profesjonalisering av vedtaksprosessen
4.5.3

Utvikling i forsøksperioden

Prioritering og innretning av tjenestetilbudet
Ifølge informantene var situasjonen ved inngangen til forsøket preget av et høyt tjenesteomfang og
mange tilbud høyt oppe i omsorgstrappen. Kommunen jobbet i 2017 med å ta ned tjenesteomfanget, og nye vedtak ble beskrevet som å være mindre omfattende enn tidligere vedtak.
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Omleggingen innebar en forskyvning av ressurser fra institusjon til hjemmebaserte tjenester. Den
1. mai i 2017 stengte kommunen 5 plasser på sykehjem og overførte ressurser til
hjemmetjenesten.
I år beskrives situasjonen som anstrengt. Det rapporteres om volumøkning, stigende antall med
demens og mange brukere i hjemmetjenesten med omfattende behov.
Oppfatningen er at brukerne i hovedsak får det de trenger, men det rapporteres om mangel på
sykehjemsplasser. En av de nedlagte plassene ble gjenåpnet i 2018. Situasjonen i hjemmetjenesten beskrives også som krevende. Brukerne blir boende hjemme lenge.
For å ha en funksjonell omsorgstrapp synes det å mangle trinn både på toppen i og bunnen. Flere
sykehjemsplasser etterlyses, både langtids-, korttids- og rehabiliteringsplasser. Flere omsorgsboliger etterlyses også.
I den andre enden av trappen etterlyses lavterskeltilbud, forebygging og hverdagsrehabilitering.
Her synes det å gjenstå mye. Kommunen hadde i fjor planer om å opprette et tilbud om hverdagsrehabilitering, da beskrev informantene mangel på ergoterapeuter, fysioterapeuter, demenskoordinator og kreftkoordinator som begrensende faktorer.
Det synes ikke som om situasjonen er endret vesentlig. Som en informant sier:
«Spydeberg har ikke tatt i bruk arbeidsmåter som forventes nasjonalt.»
Tilbudet til psykisk utviklingshemmede beskrives i hovedsak som tilfredsstillende, selv om
kommunen fortsatt mangler ambulant team som kunne gitt et lavterskeltilbud.
Situasjonen innen psykisk helse og rus omtales som bedret sammenlignet med i fjor. Behovsdekningen beskrives som å være rimelig god.
Med hensyn til velferdsteknologi og tjenesteutvikling er det flere informanter som mener at
kommunen ikke har kommet særlig langt. Andre peker på at det jobbes med dette i 5kommunesamarbeidet, blant annet med nytt journalsystem og velferdsteknologi. Det hevdes at det
er liten hensikt i at Spydeberg setter i gang tiltak på egen kjøl før sammenslåingen.
Omsorgstrappen i Spydeberg
En gjennomgående tendens er at andelen eldre over 80 år som har tjeneste er lavere i 2017 enn i
2015, jf. Figur 4-13. Andelen over 80 år som har hjemmetjenester er over snittet for landet, men
under snittet for Forsøkskommunene. Andelen beboere på sykehjem er tredje høyest blant
deltagerkommunene, men under landsnittet. Årsverk med helseutdanning ligger over snittet for
landet, men under snittet for forsøkskommunene.
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Figur 4-13: Andel med ulike tjenester, og andel med helsefagutdanning, i Spydeberg kommune 2015-17.
Kilde: KOSTRA

Antall timer pr. uke tildelt til praktisk bistand ligger på et relativt høyt nivå i vår sammenligning,
mens antall timer tildelt til helsetjenester ligger på et svært lavt nivå, jf. Figur 4-14.
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Figur 4-14: Gjennomsnittlig antall timer/døgn for ulike tjenester i Spydeberg kommune 2015-17. Kilde:
KOSTRA

Både antall fysioterapitimer og legetimer pr. uke ligger på et relativt høyt nivå, jf. Figur 4-15.
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Figur 4-15: Gjennomsnittlig antall timer med lege og fysioterapeut i sykehjem i Spydeberg kommune 2015-17.
Kilde: KOSTRA

Vedtak
Det er utarbeidet et nytt kriteriesett som av kommunen ansees å være i tråd med Helsedirektoratets veileder for saksbehandling13. Det er også utarbeidet et kartleggingsskjema, men ikke
en samtaleguide.
Videre er skjemaet for søknad om tjenester endret. Den viktigste endringen er at skjemaet nå
etterspør hvilke behov som ønskes vurdert. Det var opprinnelig en intensjon at tjenestemenyen
skulle tas ut av skjemaet, men den er fortsatt med, dog med annen ordlyd.
Informantene oppfatter at vedtakene har endret seg i løpet av de to siste årene. De har blitt mer
presise og inneholder målsetting for brukerne. Ressurser fremkommer ikke i vedtakene bortsett fra
vedtak til funksjonshemmede, ressurskrevende, psykisk helse samt omsorgslønn.
I fjor opplyste informantene om at kommunen har skjerpet praksisen med hensyn til revurdering av
vedtak. I år rapporteres det om at den nye praksisen ikke i fullt monn etterleves. Endring i tjeneste
meldes ikke alltid til tildelingsenheten og selv om det settes revurderingsdato i vedtaket er det noe
etterslep. Informantene fra tildelingsenheten peker på at det oppstår en mismatch mellom vedtak
og tiltak.
«Vi gjør mer enn vedtakene sier.»
Kommunen synes fortsatt ikke å ha et system for å kontrollere at vedtakene faktisk utføres, men
det pekes på at en konsekvens av opprettelsen av tildelingsenheten er at det hat blitt etablert en
mye tettere dialog rundt vedtak og behov. Tildelingsenheten ber om tilbakemelding på om
tjenestene er reelle, og i hvilken grad de faktisk blir utført.
Kompetanse og samarbeid i tildelingen
I fjor var informantene stort sett tilfreds med den da nyetablerte tildelingsenheten. Kompetansen og
kvaliteten i tildelingsprosessen ble beskrevet som rimelig bra og saksbehandlingen som
betryggende. Om tilmåling av tjenester ble det sagt at den var blitt likere, og at kravene til
dokumentasjon ble ivaretatt.
I år er det en viss skepsis å spore hos informantene både med hensyn til kapasitet og kvalitet.
Kapasiteten synes å bli utfordret av stor pågang av nye brukere og at noen mener at tildelingsenheten «følger brukerne for langt ut» og videre at de utfører oppgaver andre kunne ha gjort som
eksempelvis kjøp av sykehjemsplasser.

13

2016. Veileder for saksbehandling av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. IS-2442
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Vurderingen av kvaliteten påvirkes av at tildelingsenheten ikke har ansatte med kompetanse på
psykisk helse.
Samarbeidet mellom utførerenheter og tildelingsenheten beskrives som bra.
Med hensyn til samhandlingsreformen er situasjonen uendret fra fjoråret. Informantene beskriver
situasjonen som krevende og gir inntrykk av at kommunen stadig får flere krevende pasienter som
krever mer spesialisert kompetanse
Brukermedvirkning
På samme møte som tidligere år mener informantene gjennomgående at Spydeberg er opptatt av
brukermedvirkning.
Noen informanter hevder at Spydeberg har en egen variant av hva er viktig for deg-spørsmålet,
mens andre mener at man fortsatt har en lang vei å gå fordi man alt for lett tenker tjenester ved
kartlegging og tildeling.
Økonomi og finansieringsmodell
For B-kommunene innebærer forsøket en endring fra rammefinansiering til øremerket finansiering.
Flere sier at dette har betydd svært mye. Øremerkingen har gjort at sektoren er blitt skjermet til
tross for at kommunens økonomi er blitt strammere de siste årene. Øvrige sektorer har måttet
gjennomføre kostnadsreduksjoner.
Kommunens intensjon var å avsette påslaget på 4 prosent til fond. Det ble gjort for 2017. I 2018
bruker sektoren alle midlene i driften. Informantene opplever at behovene har vokst vesentlig de
siste årene, noe som gjør at rammene nå beskrives som svært trange.
«Å dekke økte behov innen gitte rammer, er også en type nedskjæring.»
Forankring av forsøket i organisasjonen
Ut over selve finansieringsmodellen synes ikke organisasjonen som sådan å ha et svært aktivt
forhold til forsøket.

4.5.4

Oppsummering: Hvordan har forsøket påvirket kommunen?

I fjor beskrev informantene at den største påvirkningen forsøket hadde hatt på kommunen var
opprettelsen av tildelingsenheten og de følgekonsekvensene det medførte. I år beskriver
informantene det at sektoren er skjermet for nedskjæringer som den mest positive effekten av
forsøket.
Ut over dette er det vanskelig å spore omforente effekter av forsøket. Det må bemerkes at det i
løpet av det siste året har vært store utskiftinger i ledelsen, noe som kan ha påvirket kontinuiteten i
forsøket.

4.6 Selbu
4.6.1

Status før forsøket

En sentral grunn som ble oppgitt av kommunen ved inngangen til forsøket var at deltakelsen kunne
være en drahjelp for å utvikle kommunens pleie- og omsorgssektor etter føringene i den interne
Pleie- og omsorgsrapporten, som ble vedtatt av kommunestyret i 2015. I tillegg til at forsøket satte
søkelys på pleie- og omsorgstjenestene, ville den økonomiske rammen for sektoren, gjennom den
statlige øremerkingen og inntektspåslaget, ligge fast frem til forsøket avvikles i 2019. I perioden
2010-2014 hadde Selbu kommune til dels store underskudd (rundt 15 mill. kr i både 2011 og 2013).
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Før kommunen kom med i forsøket, forelå det et budsjettforslag som innebar et kutt i pleie- og
omsorgssektoren på 3,5 årsverk for 2016. Dette forslaget ble kansellert som følge av deltagelsen i
forsøket.
Tildelingsfunksjonen i Selbu kommune er en del av Forvaltningskontoret i Værnes-regionen.
Forvaltningskontoret har ansvar for å ta imot søknader og henvendelser og ta beslutninger om
tjenester til brukerne for de fire kommunene: Meråker, Tydal, Stjørdal og Selbu. Kontorets rolle er
ikke identisk i Selbu og Stjørdal. I Selbu kartlegger kontoret bistandsbehovet hos nye brukere.
I Stjørdal er kontoret nå lite involvert i kartlegginger.
Den opprinnelige modellen på Forvaltningskontoret innebar at kontoret skulle motta søknadene,
gjennomføre hjemmebesøk, fatte vedtak og sende vedtaket til utførerenhetene, som skulle
iverksette. De gikk imidlertid bort fra en rendyrket bestiller-utførermodell, hovedsakelig fordi
Forvaltningskontorets vedtak ville vært svært førende for ressursbruk og dermed sektorens og
kommunens økonomi. Selv om det formelle ansvaret for tildeling ligger på Forvaltningskontoret,
skjer tildeling nå i dialog med ledere og koordinatorer i utførerenheten.
I Forvaltningskontoret er det to ansatte som har ansvar for Selbu. Til sammen krever dette arbeidet
1,5 årsverk. Kontoret har som mål at alle ansatte skal kunne svare på alle typer av henvendelser.
Dette betyr at alle ansatte på kontoret skal kunne håndtere saker som berører innbyggerne i Selbu
kommune. Kontoret har også etablert fagteam som understøtter andre saksbehandlere i
kompliserte saker, gjerne der det er behov for spesialkompetanse.
Selbu er i forsøket en B-kommune, og hadde derfor ikke fått nye føringer fra Helsedirektoratet om
tildeling eller finansiering av pleie- og omsorgstjenestene. Kommunen skulle fortsette som før. Det
var helt opp til kommunen selv å gjøre endringer i tildeling av tjenester underveis i forsøksperioden.
Den eneste begrensningen er at de ikke kunne bruke de øremerkede statlige overføringene til
andre tjenester enn de som inngår i forsøket. I tillegg har B-kommuner utvidet plikt til å rapportere
om sin virksomhet til Helsedirektoratet.

4.6.2

Utvikling i forsøksperioden

Prioritering og innretning av tjenestetilbudet
Kommunens mangel på heldøgnsbemannede omsorgsboliger er det tilbudet som flest informanter
trekker frem som problemområde. Dette var erkjent allerede før forsøket. Ekstramidlene i forsøket
er blitt brukt til å dekke kommunens egenkapitalinnskudd i prosjektet. Investeringen ville trolig blitt
gjennomført uansett, men forsøket har redusert den økonomiske belastningen. Mangel på
bemannede omsorgsboliger har ført til at brukere som kunne bodd i slike boliger i stedet bor på
sykehjem.
Kommunen har også etablert et hverdagsmestringsteam. Dette ble etablert som et forsøk i 2017 og
ble et ordinært tilbud fra 2018. Etablering av teamet kan ikke ses som en effekt av forsøket, men
kanskje ville de økonomiske rammene blitt trangere uten forsøket. Teamet er ikke en selvstendig
enhet, men er en funksjon bemannet av ansatte i hjemmetjenesten. Flere informanter tror at
teamet har bidratt til å redusere behovet for tjenester. Det er stort sett bare personer som har søkt
om bistand som får besøk av teamet. Enkelte etterlyser sterkere vektlegging av forebyggende
arbeid, også med eldre som ikke har søkt tjenester. De kunne ønske seg at fastlegene kunne være
mer aktive med å melde fra om personer som ikke har søkt, men som kan få behov for bistand, slik
at teamet kan komme tidligere inn. Foreløpig er det ganske få personer som har hatt besøk av
teamet. Selbu har spredt bosetting. Mange bor i gamle hus dårlig tilpasset personer med nedsatt
evne til hverdagsmestring. Det er dilemmaer knyttet til hvor mye kommunen skal satse på at
brukere skal kunne bo i boliger som gir lang reisevei og mer omfattende hjelpebehov enn om de
hadde bodd i mer moderne boliger.
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De fleste av informantene mener at når de nye bemannede boligene er ferdige, vil omsorgstrappa
være godt dekket og tilbudet i kommunen være tilpasset behovet. Informantene fra utførerenhetene mente at kapasiteten hos dem ikke alltid var tilstrekkelig til å dekke behovet. Dette gjaldt
særlig hjemmetjenestene.
Værnes-regionen har et samarbeid om velferdsteknologi. Selbu mener at de kanskje ligger lengst
framme av kommunene i regionen i å ta i bruk slik teknologi. Kommunen har fått en 20 prosent
stilling tilknyttet velferdsteknologi som er finansiert av forsøksmidler, som de opplever gir «litt
ekstra trykk». De ansatte opplever at bruk av velferdsteknologi øker jevnt.
Selbu ligger høyere enn resten av landet i andel mottakere av tjenester i aldersgruppen 80 år og
over. Mens andel brukere er 53,9 prosent i Selbu, er landsgjennomsnittet 44,9 prosent. Avviket fra
landsgjennomsnittet er størst for hjemmebaserte tjenester.
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Figur 4-16: Andel med ulike tjenester, og andel med helsefagutdanning, i Selbu kommune 2015-17. Kilde:
KOSTRA

Selbu ligger ekstremt lavt i antall tildelte timer praktisk bistand blant de som får slike tjenester,
mens helsetjenester i hjemmet ligger markant over. Selv om noe av dette kan skyldes forskjeller i
brukere, kan forklaringen også ligge i registreringspraksis. Uansett har dette mønsteret har holdt
seg stabilt i forsøksperioden.
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Figur 4-17: Gjennomsnittlig antall timer/døgn for ulike tjenester i Selbu kommune 2015-17. Kilde: KOSTRA

Når det gjelder fysioterapi- og legetimer i sykehjem er dette relativt likt som landssnittet, jf. Figur
4-18.
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Figur 4-18: Gjennomsnittlig antall timer med lege og fysioterapeut i sykehjem i Selbu kommune 2015-17.
Kilde: KOSTRA

Vedtak
Tildelingskontoret for Selbu er, som tidligere beskrevet, delt mellom Selbu og tre andre kommuner.
Intensjonen bak å organisere tildelingskontoret på denne måten var å utnytte synergiene som
kunne ligge i et felles tjenestekontor, kunnskapsdeling mellom ansatte, samt at tildelingsprosessene ville være mindre sårbare for at ansatte blir borte i forbindelse med sykdom eller ferier.
Intensjonen var også at kommunene skulle få ganske enhetlig tildeling, noe som kunne legge til
rette for at ansatte kunne jobbe ut fra sin spesialisering på tvers av kommunene. Det har vist seg at
de ansatte på tildelingskontoret i liten grad jobber på tvers av kommunene. Dette skyldes delvis at
kommunene har ulike fagsystemer og retningslinjer på en del områder (f.eks. hvor ofte skal
hjemmetjenesten vaske hos brukere som ikke kan vaske selv), men mer kunne vært oppnådd med
enn annen organisering. Hvis kommunene hadde eliminert disse forskjellene, ville det vært lettere
for de ansatte på Forvaltningskontoret å arbeide på tvers av kommunegrensene.
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Delingen av tildelingskontoret og utførerenheten i Selbu kommune er fortsatt en relativ ny ordning.
Tidligere, og senest i 2017, uttalte flere at det var problemer i samarbeidet mellom Forvaltningskontoret og tjenesteenhetene i Selbu. Dette har nå gått seg til, og de fleste beskriver nå
samarbeidet som godt. Blant annet har de ukentlige møter hvor de drøfter tildelingssaker som ikke
er kurante.
Det er vanligvis utførerenhetene som tar initiativ til endring av vedtak. Dette utløses oftest av at de
ser at opprinnelig tildelt tjeneste ikke lenger er optimal. Også endringsvedtakene skrives av
Forvaltningskontoret, men kontoret besøker vanligvis ikke brukerne i forbindelse med
endringsvedtak.
Personalets tidsbruk spesifiseres vanligvis ikke i vedtakene. Unntak er tildeling av støttekontakt.
Derimot spesifiseres gjerne hyppighet av besøk eller andre tjenester.
Alle vedtak skal ha en sluttdato, men dette er ikke fullt ut gjennomført. Dette kan være til hinder for
en hensiktsmessig revurdering av tildelingen. Tidligere var det en tendens til at hjemmetjenesten
leverte litt mer enn det vedtakene tilsa. Dette er nå strammet inn.
I alle tjenestene er det regelmessige møter med evaluering av tjenestene. I de tilfeller der brukeren
har en form for nedsatt kognitiv funksjon er pårørende og eventuelt verge med på årskontroller. I
andre tjenester kan det være hyppigere faste evalueringer. Men utførerenhetene skal gjøre en
løpende vurdering av om tildelingen er optimal, og endringer skjer ofte utenom de faste kontrollene.
Særlig gjelder dette for tjenester der behovet endres ofte (gjelder bl.a. hjemmebaserte tjenester og
rehabilitering). Også utløp av vedtak vil ofte utløse endring av tildeling.
Kapasitetsutnyttelsen i tildelingsenheten har variert over tid. Det har vært utilstrekkelig kapasitet i
enkelte perioder, men kapasiteten skal nå være tilstrekkelig. Det er en sykepleier og en ergoterapeut som behandler de fleste sakene om tildeling i Selbu. Dette gir vanligvis riktig og god
kompetanse, men de kan trekke på andre med annen kompetanse når det er behov.
Selbu har sammen med de andre kommunene i Værnes-regionen et interkommunalt samarbeid
om Distriktsmedisinsk senter (DMS) i Stjørdal kommune. DMS har intermediære senger som
mottar pasienter hjemmehørende i alle samarbeidskommunene og som blir utskrevet fra sykehus.
DMS har sikrere tilgang på riktig kompetanse hos de ansatte, og har større legedekning enn
sykehjemmet i egen kommune. Selbu klarer å ta imot praktiske talt alle utskrivningsklare pasienter
fra spesialisthelsetjenesten. En del av disse kommer til DMS, mens andre kommer til sykehjemmet
i Selbu eller de får pleie hjemme.
Kompetanse og samarbeid i tildelingen
Forvaltningskontoret har to ansatte som har ansvar for tildeling i Selbu. Disse to trekker både inn
fagteam i Forvaltningskontoret og ansatte i utførerenheter i Selbu i kartlegging og tildeling av
tjenester på områder hvor de to ikke har god kompetanse. Dette ser ut til å være velfungerende for
å sikre kompetanse i tildelingsfunksjonen.
Brukermedvirkning
Selbu mener at de lenge har vært gode på brukermedvirkning både i enkeltsaker og på
systemnivå. Bl.a. markerer de brukermedvirkningen 6. juni hvert år som «Hva er viktig for deg?»dagen. De har tatt i bruk samtaleguiden som brukes av A-kommunene i forsøket. De har ikke godt
system for å dokumentere brukermedvirkning.
I malen for kartleggingssamtale er ikke spørsmålet «Hva er viktig for deg?» direkte spesifisert, men
temaet kommer likevel vanligvis fram i samtalen.
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De har også regelmessige ansvarsgruppemøter med pårørende for psykisk utviklingshemmede og
med beboere og eventuelt pårørende for de som bor på sykehjem.
Informantene mener også at Selbu er gode på brukermedvirkning på systemnivå. Rådet for eldre
og funksjonshemmede fungerer som høringsinstans for planer og viktige forslag på pleie- og
omsorgsområdet. På sykehjemmet har de en pårørendeforening som er svært aktiv i å sette i gang
aktiviteter, men også i diskusjoner om utforming av tjenestetilbudet.
Rutiner og verktøy
Statistikkarbeidet oppleves som en av de sentrale effektene av forsøket. Gjennom prosjektet har
Selbu kommune laget en statistikkbank. Dette er nytt og oppleves som verdifullt, særlig for
langsiktig planlegging.
Ansatte opplever at de kan ta ut relevant informasjon som gir oversikt over tjenestene som et
grunnlag for styring.
Som nevnt over, har Selbu tatt i bruk samtaleguiden som er utviklet av Stjørdal. Som et ledd i PLOprosjektet utviklet Selbu egne tildelingskriterier og tjenestebeskrivelser som de bruker i dag.
Økonomi og finansieringsmodell
Flere trekker frem selve øremerkingen av midler til omsorgstjenestene som positivt for tjenestene
på kort sikt. Pleie- og omsorgstjenestene kan ellers fort blir nedprioritert, spesielt til fordel for
tilbudet til barn og unge. Øremerkingen gir dermed kommunen anledning til å utvikle tjenestene
uten at kommunepolitikerne kan kutte i omsorgsbudsjettene til fordel for andre tjenester. Det gir
således omsorgstjenestene et «pusterom» i forsøksperioden. De ansatte har oppfattet pleie- og
omsorgssektoren som «verstinger» i kommunen fordi de opplever at de sjelden har blitt prioritert i
budsjettene. Enkelte oppfatter at de har fått mer oversikt over sektoren som følge av forsøket og
PLO-prosjektet.
«Øremerking gir mulighet til å heve blikket og man har anledning til å utvikle sektoren i
forsøksperioden som kan ha betydning for sektoren på sikt».
«Oppfatter at det er mer romslig nå – forsøket har gitt oss et pusterom».
Kommunen er klar på at forsøket har gitt sektoren mer midler enn de ellers ville hatt, som
potensielt har hindret at de hadde måttet si opp folk. Selbu har ønsket å få avklaringer fra
direktoratet om hva pengene kan brukes til. Før prosjektet startet burde det vært avklart hvordan
deltakerkommunene kunne bruke ekstramidler fra prosjektet. Kommunen måtte gjøre flere
henvendelser til Helsedirektoratet før dette ble avklart.
Flere forteller at det er fokus på at tjenesteutviklingen ikke skal føre til økte kostnader på sikt.
Prosjektet gjelder kun en begrenset tidsperiode, og kommunen har stor oppmerksomhet på at de
ikke skal øke det generelle kostnadsnivået, fordi dette vil kunne skape behov for smertefulle
innsparingsprosesser når forsøket avsluttes.
Politikere oppfatter at det hadde vært mer utviklende for kommunen å kunne prioritere midlene fritt,
og de opplever at øremerking gjør det vanskelig å styre. Blant annet tar ikke øremerking hensyn til
endringer hos brukere, og gjør ordningen lite fleksibel. Både forvaltningen og politikerne i
kommunen ser allikevel en klar fordel i at sektorene er skjermet i en kortere periode.

4.6.3

Oppsummering: Hvordan har forsøket påvirket kommunen?

Informantene i kommunen ser få sikre virkninger av deltakelsen i forsøket på tildelingen og
kvaliteten på tjenestene. Forsøket har hatt følgende virkninger:
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•
•

•

Øremerkingen av finansiering til pleie- og omsorgssektoren gjorde at planlagte kutt ble
kansellert
Ekstramidler til B-kommunene har bidratt til å framskynde utviklingen av tjenester. Kanskje
ville bygging av bemannede boliger ikke blitt realisert like raskt uten forsøket. En del av
forsøksmidlene er blitt brukt til ulike opplæringstiltak.
Selbu deler tildelingsfunksjon med Stjørdal. Stjørdals status som A-kommune har gjort at
forvaltningskontoret har fått opparbeidet kompetanse som også Selbu nyter godt av.

Flere sier at forsøket har bidratt til å stimulere prosesser som allerede har vært satt i gang i
kommunene. Flere av informantene trekker frem Pleie- og omsorgsprosjektet (PLO) fra 2015 som
spesielt viktig for å utvikle kommunens tjenester og for å identifisere utviklingsmuligheter. De
ansatte forteller at prosjektet ga mye informasjon om hva som fungerte godt og mindre godt, og det
ble laget planer for tiltak som skulle følges opp. Forsøket har således kommet inn som en ekstra
stimulans til å gjennomføre tiltakene som allerede forelå, men det er vanskelig å avgjøre hvilke
endringer som ville skjedd uansett og hvilke som er resultater av forsøket.
Opplæringstiltak finansiert med forsøksmidler har bidratt til å heve kompetansen i sektoren.
Forsøket har gjort at helse- og omsorgssektoren er blitt økonomisk skjermet og økt ramme har gjort
det enklere å få gjennomført endringer.
Ansatte på økonomi opplever klare fordeler ved utvikling av statistikkbanken som har vært en
direkte konsekvens av prosjektet i kommunen. Dette har gitt bedre forståelse av tjenestene.
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5 Indikatorer
Dette kapittelet gir en oversikt over hvordan de ulike kommunene scorer på hver indikator. Figur
5-1 viser hvordan de ulike hovedindikatorene (utforming av tjenestetilbud, brukermedvirkning,
kompetanse/samhandling og rutiner/verktøy) er operasjonalisert.
Indikatorene speiler hver hovedindikator på ulike måter. Indikatorene baserer seg i stor grad på
kvantifiserbare og sammenlignbare størrelser. Kvalitativ kunnskap om kommunene er brukt i
fortolkning av resultatene, og fremgår i større dybde i kapittel 4.
I dette kapittelet presenteres utformingen av tjenestetilbudet i de ulike kommunene i avsnitt 5.1.
Avsnitt 5.2 sammenfatter indikatorene knyttet til brukermedvirkning, avsnitt 5.3 kompetanse og
samhandling, mens avsnitt 0 gjennomgår rutiner og verktøy for tildeling. Begrunnelsen for bruk av
hver indikator følger i hvert enkelt avsnitt.

Figur 5-1 Samlet indikatorsett
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5.1 Utforming av tjenestetilbudet
Videre følger en omtale av de indikatorene som på ulike måter speiler utviklingen i tjenester.
I analysen av tjenesteutviklingen er det viktig å være oppmerksom på at de fire A-kommunene er
preget av en sterk vekst i aldersgruppene som har behov for pleie- og omsorgstjenester. For de fire
kommunene er det i perioden fra 2014 til 2020 beregnet en vekst i behovet som følge av
demografisk utvikling på 3,2 prosent i gjennomsnitt per år.

5.1.1

Fordelingen av utgifter på tre brukergrupper

Som beskrevet i kapittel 3.7.8 er en av metodene i dette arbeidet å fordele aktuelle poster i
kommuneregnskapet på tre brukergrupper, hhv. personer med nedsatt funksjonsevne, personer
med rusproblemer/psykiske problemer, og eldre.
Som en del av vår nullpunktsanalyse ble regnskapet for 2015 for alle A-, B- og C-kommunene
fordelt på de tre gruppene. I det følgende beskriver vi først forskjeller i kommunenes utgifter til
disse brukergruppene i 2015. I analysen av fordelingen av utgiftene i 2016 og 2017 er vi i første
rekke opptatt av om forskjellene mellom kommunene har blitt redusert. Reduserte forskjeller kan
sies å være i samsvar med den overordnede målsetting om «økt likebehandling på tvers av
kommunegrenser».
Hovedkonklusjoner regnskapet 2015
Det er store forskjeller i kommunenes utgifter til pleie og omsorg, selv etter korrigering av forskjeller
i behov. Kartleggingen av utgiftene til kommunene i forsøket illustrerer disse forskjellene. Hobøl lå
høyest i 2015 med utgifter som var rundt 50 prosent høyere enn Stjørdal som lå lavest.

Utgifter fordelt på brukergrupper
Hobøl (A)

8,4

Spydeberg (B)

1,1

5,9

Våler (Østf.) (C)

2,1

4,7

Lillesand (A)

10,4

2,2

5,3

Trøgstad (C)

9,9
11,3

1,2

4,6

10,0

0,9

10,3

Østre Toten (C)

3,5

Søgne (C)

3,3

1,9

9,9

Os (Hord.) (A)

3,5

1,6

9,9

0,6

11,2

Selbu (B)

4,2

0,7

9,9

Fjell (C)

4,3

0,7

9,7

Oppdal (C)

4,2

Stjørdal (A)

2,0
0

0,2

2,0

9,5
8,7

5

10

15

20

1 000 kr per innbygger (korrgert for behov)
Nedsatt funksjonsevne

Psykisk helse

Eldre mv

Figur 5-2 Netto utgifter til pleie og omsorg 2015 korrigert for behov. Kilde: Bearbeidet versjon av regnskap
2015
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Blant disse kommunene var det langt større variasjoner i utgiftene til personer med nedsatt funksjonsevne og psykisk helse enn for utgiftene til eldre. For eldre hadde Våler de høyeste utgiftene,
30 prosent høyere enn Stjørdal som hadde lavest utgifter. Høyeste utgifter til personer med nedsatt
funksjonsevne hadde Hobøl, med et nivå mer enn fire ganger så høyt som Stjørdal. Våler hadde
utgifter til psykisk helse som lå ti ganger så høyt som for Oppdal som lå lavest.
De korrigerte driftsutgiftene for den eldste gruppen er vist i figuren under.

Utgifter eldre mv fordelt på type tjeneste
Våler (Østf.) (C)

7,0

2,0

2,3

Østre Toten (C)
Spydeberg (B)

6,5

0,3

3,5

Lillesand (A)

6,1

1,1

3,2

Trøgstad (C)

5,1

0,1

6,0

7,1

0,0

3,0

Søgne (C)

5,6

4,6

Hobøl (A)

3,5

Selbu (B)

3,8

6,2

0,2

6,1

0,0

Os (Hord.) (A)

2,8

4,1

Fjell (C)

2,9

3,7

Oppdal (C)

2,1

Stjørdal (A)

2,0
0

3,1
3,1
5,0

2,4

2,3

4,4
2

4

6

8

10

12

1 000 kr per innnbygger (korrigert for behov)
Eldre mv, hjemmetjenester

Eldre mv, omsorgsboliger

Eldre mv, institusjon

Figur 5-3 Netto utgifter til pleie og omsorg til eldre 2015 mv. korrigert for behov. Korreksjoner basert på
delindeksen for gruppen over 67 år. Kilde: Bearbeidet versjon av regnskap 2015

I 2015 brukte Våler mest på den eldste aldersgruppen og Stjørdal minst, jf. figuren over. Utenom
de to som brukte mest (Våler og Østre Toten) og Stjørdal, er det relativt små forskjeller i nivået på
utgiftene til eldre. De fire kommunene med lavest samlede utgifter er også de fire kommunene som
bruker mest på omsorgsboliger til denne gruppen.
Bruttoutgifter for tre brukergrupper fra 2015 til 2017 i A-kommunene
Fra 2015 til 2017 har de samlede bruttoutgiftene for de fire A-kommunene økt fra 1 050 til 1 207
millioner kroner (jf. tabellen under). Den samlede veksten i utgiftene er beskrevet og analysert i
Agenda Kaupang (2018)14. Så langt er utgiftene korrigert for behov (figur 5-2 og 5-3), slik at vi kan
sammenlikne på tvers av kommuner. I drøftingen av utviklingen fra 2015 til 2017 er utgiftene ikke
korrigert for behov. Det betyr at tabellene under viser den faktiske utviklingen i millioner kroner.

14

Agenda Kaupang (2018): «Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og
omsorgstjenester – analyse av økonomisk utvikling og beregning av kommunale enhetskostnader»
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Tabell 5-1 Bruttoutgifter 2015-2017 fordelt på tre brukergrupper for A-kommunene. Millioner kroner

Hobøl
Lillesand
Os
Stjørdal
Gruppe
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016
I alt
106 115 124 220 226 246 311 346 381 412 437
Personer med nedsatt funksjonsevne
- under 18 år
5
3
3
6
8
12
11
12
16
14
15
- over 18 år
40
42
42
71
67
72
98 107 114
83 105
Personer med psykiske problemer og rusproblemer
- under 18 år
1
2
2
3
0
0
0
1
1
0
0
- over 18 år
5
9
10
14
17
21
32
44
48
68
56
Eldre mv.
- institusjon
34
36
40
89
96 100
57
63
73
70
72
- bolig med døgnomsorg 1
0
0
0
0
0
68
70
78 124 131
- andre hjemmetjeneste 21
24
28
36
39
42
44
48
51
54
58

Alle A
2017 2015 2016 2017
456 1 050 1 123 1 207
16
106

36
292

38
320

46
334

0
59

4
120

3
126

4
137

81
133
60

249
194
155

266
201
169

294
211
180

Utviklingen for de tre brukergruppene blir kommentert i det følgende.
Personer med nedsatt funksjonsevne: Både Hobøl og Lillesand har svakere vekst enn pris- og
kostnadsveksten i kommunesektoren (kommunal deflator) på 5,1 prosent fra 2015 til 2017. Begge
kommunene lå høyt i utgangspunktet. Vekst har vært sterk for Os og Stjørdal, som var blant
kommunene som lå lavt. Altså har utviklingen gått i retning mer likhet.
Personer med psykiske problemer og rusproblemer: For denne gruppen har det fra 2015 til 2017
vært en sterk vekst for Hobøl, Lillesand og Os og reduksjon for Stjørdal. I 2015 lå utgiftene i
Stjørdal betydelig høyere enn de andre tre kommunene. Også for denne gruppen har det altså
skjedd en utvikling i retning større likhet.
Eldre mv. (institusjon). For alle de fire A-kommunene har det vært en betydelig vekst i utgiftene til
institusjon. Os, som lå på et lavt nivå i 2015, har hatt den sterkeste vekst. Senere i rapporten (jf.
avsnitt 5.1) viser vi at veksten har kommet selv om det har blitt færre brukere på langtidsopphold.
Forklaringen er økte utgifter per bruker (oppholdsdøgn) på langtidsopphold, og at korttidstilbudet
har blitt styrket.
Eldre mv. (boliger med døgnomsorg): Økningen i Os og Stjørdal har vært sterkere enn kostnadsveksten i kommunesektoren. Begge kommunene hadde høye utgifter til tilbudet i 2015. Hobøl og
Lillesand har ennå ikke etablert et slikt tilbud. Lillesand har imidlertid startet planleggingen av
boliger med døgnomsorg. Byggingen av sykehjem og andre botilbud er en prosess som tar relativt
lang tid. Vanligvis tar det minst fem år fra planleggingen starter til bygget står ferdig. På dette
området kan man altså ikke forvente at det skjer så mye i løpet av bare to år.
Eldre mv (andre hjemmetjenester): Alle kommunene hadde betydelig vekst fra 2015 til 2017.
Statistikken fra IPLOS viser at det særlig helsetjenester i hjemmet som har vokst mye. Sterkest
vekst hadde Hobøl, som lå brukbart an allerede i 2015. Det betyr altså en utbygging av tilbudet i Os
og Stjørdal, som i utgangspunktet har satset på boliger på døgnomsorg. Utviklingen i disse to
kommunene har styrket den ordinære hjemmetjenesten, og altså fått et nivå som ligner mer nivået i
andre kommuner.
Oppsummering A-kommunene: Jevnt over har A-kommune hatt en betydelig økning i kostnader til
de fleste brukergrupper. Samlet sett har brutto utgifter økt med ca. 15 prosent for de fire
kommunene. Deler av dette skyldes den demografiske veksten blant eldre brukere som det ble
pekt på innledningsvis. Samtidig er dette neppe den eneste forklaringen, noe som vil utdypes
videre. Det er også tegn til at kommunene konvergerer med tanke på tjenester til personer med
nedsatt funksjonsevne, for personer med psykiske problemer og rusproblemer og for hjemmetjenester til eldre.
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Bruttoutgifter for tre brukergrupper fra 2015 til 2017 i B-kommunene
Utviklingen for de to B-kommunene er vist i tabellen under. Rammebetingelsene for B-kommunene
i forsøket tilsier ikke at man kan forvente at tjenestetilbudet i disse kommunene blir mer like med
hverandre eller med tilbudet i A-kommunene.
Tabell 5-2 Bruttoutgifter 2015-2017 fordelt på tre brukergrupper for B-kommunene. Millioner kroner

Spydeberg
Selbu
Begge B
Gruppe
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
I alt
119 145 146 108 114 118 227 258 263
Personer med nedsatt funksjonsevne
- under 18 år
5
5
9
0
0
0
5
5
9
- over 18 år
32
44
45
32
38
39
64
82
84
Personer med psykiske problemer og rusproblemer
- under 18 år
2
1
2
0
0
0
2
2
3
- over 18 år
11
18
23
4
2
1
15
20
25
Eldre mv.
- institusjon
44
48
47
46
49
51
90
97
98
- bolig med døgnomsorg
7
8
4
0
0
0
7
8
4
- andre hjemmetjenester 19
19
15
25
25
26
44
45
41
Utviklingen for de tre brukergruppene blir kommentert i det følgende.
Personer med nedsatt funksjonsevne: Både Spydeberg og Selbu har hatt en sterk vekst i utgiftene
til disse brukerne. Spydeberg lå høyt i utgangspunktet, mens Selbu lå på et mer middels nivå. Det
er med andre ord ingen klare tegn til at utviklingen har gått i retning det som er vanlig i vårt utvalg.
Personer med psykiske problemer og rusproblemer: Det har vært en sterk vekst for utgiftene i
Spydeberg, mens utgiftene i Selbu har blitt redusert. I 2015 lå Spydeberg høyt og Selbu lavt. De to
kommunene har altså beveget seg lenger unna gjennomsnittet for de ti kommunene.
Eldre mv.: Fra 2015 til 2017 har de samlede utgiftene til eldre vært på omtrent samme nivå i
Spydeberg. I Selbu har det vært en økning av utgiftene til denne gruppen. Spydeberg lå høyt i
2015, mens Selbu lå noe under middels. For denne gruppen har det altså vært en viss konvergens
med tanke på hvor mye kommunene bruker på denne gruppen.
Oppsummering B-kommunene: De to B-kommunene har i likhet med A-kommunene hatt en
betydelig økning i kostnader til de fleste brukergrupper. Mesteparten av denne veksten skyldes
økningen i kostnader til personer med nedsatt funksjonsevne og personer med psykiske problemer
og rusproblemer i Spydeberg.

5.1.2

Utvikling i sammensetning av omsorgstrappen

Innledende kommentarer
Det overordnede spørsmålet vi tar sikte på å svare på er om utviklingen går i retning økt satsing på
hjemmebasert omsorg slik trenden er for landet som helhet, eller om utviklingen går i retning av økt
satsing på institusjonsomsorg. Vi er mest interessert i utviklingen for A-kommunene som har en
stykkprisfinansiering som dekker en økning i tilbudet.
Som første steg i analysen har vi sett på utviklingen i andelen av bruttoutgiftene som blir brukt på
institusjon. Utviklingen gir uttrykk for kommunenes prioritering av utgifter til institusjon. I neste steg
har vi studert utviklingen for tjenestene på et mer detaljert nivå.
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Andelen av utgiftene brukt på institusjon
I hele Norden går utviklingen i retning av at det er flere som får tilbud i eget hjem og færre som får
tilbud på institusjon. Sammenliknet med de andre landene er det i Norge en langt høyere andel av
den eldre befolkningen som får et tilbud på institusjon.
En forklaring er at bygging av sykehjem har blitt vektlagt på nasjonalt nivå i Norge. Hos oss
finansierer staten en stor del av den kommunale byggingen av sykehjem. I de andre nordiske
landene har det derimot vært en bevisst satsing på nasjonalt nivå om å utvikle andre botilbud til
eldre.
I Norge har det vært en vridning fra institusjon til bolig for funksjonshemmede. Dette skjedde
gjennom den såkalte HVPU-reformen på 1990-tallet. Utviklingen er i ferd med å snu også i Norge.
De aller fleste kommuner satser mer på hjemmetjenester enn før, og dekningen for heldøgnstilbudet går ned. En økende andel av heldøgnstilbudet blir gitt i omsorgsboliger og en redusert
andel på institusjon. Stjørdal og Fjell er eksempler på kommuner hvor bare rundt halvparten av
heldøgnstilbudet blir gitt på institusjon.
Utviklingen kommer til uttrykk ved at andelen av utgiftene som brukes til institusjon blir redusert.
For landet som helhet har reduksjonen vært gradvis og jevn, slik figuren under viser.

Andel utgifter institusjon
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Figur 5-4 Andel av bruttoutgifter brukt på institusjon 2000-2017 for landet og de fire A-kommunene. Kilde:
KOSTRA og egne beregninger

A-kommunene har hatt en utvikling fra 2015 til 2017 som bryter med den langsiktige trenden (jf.
figuren over). For alle de fire kommunene har andelen utgifter brukt på institusjon økt. Den
gjennomsnittlige økningen har vært på 1,9 prosentpoeng.
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Langtidsplasser og korttidsplasser på sykehjem
Økte utgifter til institusjon har imidlertid bare i begrenset grad gitt seg utslag i flere sykehjemsplasser. Samlet antall plasser i bruk for de fire kommunene har kun økt med to plasser, fra 213 i
2015 til 215 i 2017 (jf. figuren under). Det stabile nivået som har vært helt siden 2011 videreføres
altså også de to siste årene.

Plasser på sykehjem i A-kommunene
Samlet antall plasser i bruk
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Figur 5-5 Samlet antall plasser på sykehjem 2011-2017 for de fire A-kommunene fordelt på korttidsplasser og
langtidsplasser. Kilde: Registrerte oppholdsdøgn rapportert til KOSTRA

Gjennom hele perioden har det vært en tendens til en økning i antall korttidsplasser og en reduksjon i antall langtidsplasser. Denne tendensen ser ut til å bli forsterket de to siste årene med en
særlig sterk vekst for korttidsplassene.
Korttidsplass i sykehjem er for personer som i en overgangsperiode har omfattende pleiebehov
som følge av akutt svikt eller sykdom, eller som i en overgangsperiode trenger trening/gjenopptrening eller avlastning. Et slikt tilbud har stor betydning for pasientflyten innenfor pleie- og
omsorgstjenesten, og er en viktig del av en tiltakskjede for å dempe behovet for langtidsplasser og
gi brukerne mulighet til å bo lenger i eget hjem. Noen kommuner velger å organisere korttidsplassene under hjemmetjenesten for å sikre en smidig overgang til brukernes egne hjem. Økningen
i korttidsplasser i A-kommunene kan altså være et uttrykk for en satsing på at brukerne skal klare
seg hjemme.
Utviklingen er imidlertid ikke helt den samme i alle A-kommunene. Informasjon om utviklingen i den
enkelte A-kommune er vist i tabellen under.
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Tabell 5-3 Antall plasser på sykehjem 2011-2017 fordelt på korttidsplasser og langtidsplasser for de fire
A-kommunene. Kilde: Antall plasser er beregnet på grunnlag av registrerte oppholdsdøgn rapportert til
KOSTRA.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Korttidsopphold
Hobøl
Lillesand
Os
Stjørdal
I alt

2,9
8,7
12,2
6,1
30,0

3,0
14,1
13,0
8,5
38,6

5,0
8,0
14,1
9,8
36,8

4,0
9,3
17,0
10,2
40,4

3,7
9,0
16,0
9,8
38,4

3,7
7,4
17,3
15,0
43,5

5,0
8,7
16,7
19,1
49,4

Langtidsopphold
Hobøl
Lillesand
Os
Stjørdal
I alt

20,2
67,6
31,7
66,6
186,1

19,8
66,7
29,7
60,9
177,1

22,0
71,7
24,9
52,4
170,9

24,6
68,0
24,4
52,3
169,3

28,1
63,7
29,1
53,4
174,3

25,6
62,8
29,4
51,7
169,5

24,8
59,4
30,5
51,2
165,9

Sykehjem i alt
Hobøl
Lillesand
Os
Stjørdal
I alt

23,1
76,3
43,9
72,8
216,1

22,8
80,8
42,7
69,4
215,7

26,9
79,7
38,9
62,1
207,7

28,6
77,3
41,3
62,5
209,7

31,8
72,7
45,1
63,2
212,7

29,3
70,2
46,8
66,7
213,0

29,7
68,1
47,3
70,3
215,3

Antall korttidsopphold har økt i Hobøl, Os og Stjørdal, med sterkest vekst i Stjørdal (jf. tabellen
over). I Lillesand er antall korttidsplasser på omtrent samme nivå gjennom de seks årene.
Siden 2015 har det samlede antall sykehjemsplasser blitt redusert i Hobøl og Lillesand, mens det
har vært en økning i Os og Stjørdal.
Korttidsplassene er jevnt over noe dyrere i drift enn langtidsplassene. Flere korttidsplasser kan
altså være noe av forklaringen til de økte utgiftene til institusjon. Dette er imidlertid neppe hele
forklaringen. Andre mulige forklaringer er økt bemanning (pleiefaktorer), økt bruk av vikarer og
ekstrahjelp eller at beboerne på institusjon har mer omfattende pleiebehov, kanskje fordi terskelen
for å få institusjonsplass er hevet. Vi vet ikke om i hvilken grad det eventuelt kan ha skjedd en slik
utvikling i kommunene.
Omsorgstrappen belyst med data fra IPLOS
Statistikken fra IPLOS gir et langt mer detaljert bilde av tilbudet av tjenester enn de tre KOSTRAfunksjonene omtalt over. Vi har sammenliknet tilbudet av tjenester i de 12 A-, B- og C-kommunene
med landet som helhet. Det er beregnet en indeks for alle tjenestene i de 12 kommunene som
viser om kommunen tilbyr mer eller mindre enn landet av den aktuelle tjenesten (landet=100).
Denne normeringen er gjort ved å ta utgangspunkt i det samlede beregnede utgiftsbehovet for den
aktuelle kommunen sammenliknet med landet som helhet. Utgiftsbehovet er beregnet ut fra
kriteriene i det statlige inntektssystemet. Tilnærmingen gir et grovt og overordnet bilde av
sammensetningen av omsorgstrappen i den enkelte kommune. En svakhet er at metoden ikke tar
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hensyn til forskjeller i sammensetningen av brukere i de ulike kommunene. Vi mener likevel at
metoden er tilstrekkelig nøyaktig for vårt formål. De beregnede indeksene for 2016 for et utvalg
tjenester er vist i Figur 5-6 under.
Praktisk bistand - daglige gjøremål
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Figur 5-6 Antall brukere med ulike tilbud 2016 sett i forhold til behovet for tjenester sammenliknet med landet
som helhet (landet=100)

Videre viser Figur 5-7 utviklingen samlet for de seks A- og B-kommunene for de samme tjenestene
for perioden fra 2009 til 2017.
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Figur 5-7 Samlet antall brukere i A- og B-kommuner for utvalgte tjenester 2009-2017 (kilde: IPLOS)

En hovedkonklusjon er at det er store forskjeller mellom kommunene i sammensetningen av
omsorgstrappen (Figur 5-6). En annen er at trendene for perioden fra 2009 til 2015 ser ut til å
fortsette også etter at forsøket startet opp (Figur 5-7), i hvert fall for perioden forsøket foreløpig har
vart.
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De ulike tjenestene i figurene blir kommentert i det følgende:
Helsetjenester i hjemmet: Med helsetjenester i hjemmet menes ulike helsetjenester som ytes til
hjemmeboende. Disse tjenestene ble tidligere kalt hjemmesykepleie. Det nye navnet signaliserer at
det nå er flere yrkesgrupper som tilbyr helsetjenester til hjemmeboende. For landet som helhet har
utviklingen siden 2009 gått i retning av at det er flere som får helsetjenester i hjemmet og færre
som får praktisk bistand. Samlet har de 12 kommunene i vårt utvalg hatt den samme utviklingen
både i 2016 og 2017. I 2016 har 11 av de 12 kommunene mer av disse tjenestene enn landet som
helhet.
Personer som mottar helsetjenester i hjemmet bor både i egne hjem og i boliger med ulikt nivå på
bemanningen. Ansatte bruker bil eller andre transportmidler fra en sentral base (ambulant tjeneste)
eller fra en base i samme bygg som de som mottar tjenesten. Behovet for bistand er altså svært
forskjellig fra de som mottar tjenesten. Rundt halvparten av det aktivitetsbaserte tilskuddet i
forsøket går til helsetjenester i hjemmet.
Praktisk bistand daglige gjøremål: Tjenesten omfatter bistand til dagliglivets praktiske gjøremål,
egenomsorg og personlig stell. Fra 2009 til 2015 har kommunene i vårt utvalg en reduksjon i antall
som mottar tjenester, som altså er den samme trenden som resten av landet. I 2017 er antall
brukere på omtrent samme nivå som i 2015, noe som altså innebærer et brudd med den
langsiktige trenden. Det er store forskjeller på hvor mye kommunene satser på disse tjenestene. I
fire av kommunene er tilbudet mindre utbygd enn landet, og i de åtte andre er tilbudet mer utbygd.
Praktisk bistand – opplæring daglige gjøremål: Formålet med praktisk bistand – opplæring er å
gjøre den enkelte mest mulig selvstendig i dagliglivet, dvs. opplæring i husarbeid og matstell,
personlig hygiene, påkledning og i forbindelse med måltider. Dette omfatter også boveiledning.
Disse tjenestene utgjør en viktig del av tilbudet til personer med nedsatt funksjonsevne. Antall
personer som mottar disse tjenestene er mer enn doblet i perioden fra 2010 til 2017. Økningen har
vært relativt svak etter at forsøket startet i 2015.
Dagsenter/dagtilbud: Innhold og formål i tilbudet vil kunne variere, både ut fra hvilket bistandsnivå
de som skal motta tilbudet har og lokale forhold. Lavterskeltilbud/åpne kommunale tilbud der
personer gjøres oppmerksom på tilbudet og kan komme og gå uten avtaler, blir ikke registrert.
Antall personer som mottar disse tjenestene har nesten blitt doblet i perioden fra 2010 til 2017. Den
økte satsingen er i tråd med signaler fra statlige myndigheter. Imidlertid er det store forskjeller på
hvor utbygd tilbudet er i kommunene. I A-kommunene er tilbudet mest utbygd i Os (indeksverdi
198) og Lillesand (180) og minst utbygd i Stjørdal (63).
Langtidsopphold i institusjon: Gjennom perioden har det vært en nedadgående tendens i antall
personer som mottar tilbudet. Nedgangen har skjedd samtidig med at det har blitt flere personer i
de aktuelle aldersgrupper. Reduksjonen fra 2016 til 2017 er den største som har skjedd gjennom
hele perioden. Det kan altså se ut at deltakelsen i forsøket har ført til en forsterking i tidligere
trender. Tilbudet er lite utbygd i Stjørdal, Fjell og Os.
Omsorgsbolig: Dette er boliger som har mottatt investeringstilskudd fra Husbanken. Etter en
betydelig vekst fra 2012 til 2013 har tilbudet vært på omtrent samme nivå de siste fire årene.
Utviklingen er uttrykk for at utbyggingen skjer i etapper, og at det de siste årene ikke har vært en
ferdigstilling av større byggeprosjekter. I Lillesand er det imidlertid nå planlagt å bygge slike boliger.
Planleggingen startet før kommunen ble med i forsøket. Det er ikke uvanlig at det tar fem år eller
mer fra planleggingen starter til boligene er ferdige.
Omsorgslønn: Omsorgslønn gis til privatpersoner som har omfattende omsorgsarbeid i hjemmet
knyttet til en av sine nærmeste. Kommunene varierer i hvilken grad de bruker ressurser på dette.
Blant forsøkskommunene har Spydeberg, Os og Hobøl flest mottakere av omsorgslønn (korrigert
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for kommunens tjenestebehov). Fra 2015 til 2017 har bruken av omsorgslønn økt noe. Antall
brukere i 2017 er nesten på samme nivå som i 2015.
Støttekontakt: Støttekontakt er et tilbud til personer som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer. Støttekontaktens viktigste oppgave er som regel å hjelpe
den enkelte til en meningsfull fritid. I perioden har antall personer med støttekontakt vært på
omtrent samme nivå. I fem av de tolv kommunene er tjenesten mer utbygd enn landsgjennomsnittet.
Bruttoutgifter per oppholdsdøgn
Utviklingen etter 2015 i alle de fire kommunene er preget av en betydelig økning i bruttoutgiftene
per oppholdsdøgn (jf. figuren under). Fra 2015 til 2017 økte A-kommunene i snitt kostnaden per
oppholdsdøgn med 21 prosent, fra 3 092 til 3 745 kr.
Denne utviklingen er den viktigste forklaringen til økningen i utgiftsandelen til institusjonsplasser i
A-kommunene. Utviklingen er overraskende, fordi denne veksten ikke blir finansiert gjennom
forsøket. Tvert imot finansierer alle A-kommunene selv veksten i utgifter per plass. I 2017 er det
beregnet at vedtakstilskuddet gir en gevinst for institusjon for Stjørdal og Hobøl (de har altså et
overskudd i leveransene av institusjonsplasser), mens Os og Lillesand taper.
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Figur 5-8 Bruttoutgifter per oppholdsdøgn 2011-2017. Kilde: KOSTRA og egne beregninger

I 2017 hadde Os og Lillesand bruttoutgifter per oppholdsdøgn på rundt 4 200 kr, mens nivået i
Stjørdal og Hobøl var på rundt 3 250 kr (jf. figuren under). Nivået i Os lå rundt 30 prosent høyere
enn Stjørdal som lå lavest.
I perioden fra 2010 til 2017 hadde Os et svært høyt nivå for bruttoutgiftene per oppholdsdøgn.
Dette kan ha sammenheng med kjøp av private plasser i påvente av ferdigstillelsen av nytt
sykehjem. Vi vet imidlertid ikke om nivået faktisk har vært så høyt eller om det kan være feil i
datagrunnlaget. Det er registrert avvik mellom døgnene rapportert til SSB og i forsøket. Vi anser
timene rapportert i forsøket som mer pålitelige enn til SSB. Derfor er det en viss usikkerhet knyttet
til utviklingen vist i figuren over. Ettersom antall brukere er på et nokså stabilt nivå gir økningen i
utgifter per oppholdsdøgn mening som forklaring på den markante økningen av utgifter til
institusjon.
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Ansattes vurdering av omsorgstrappen i egen kommune
Figur 5-9 er basert på spørreundersøkelsen som presenteres i avsnitt 3.7.2. Figuren viser de
ansattes svar på hvorvidt de vurderer at kommunens tilbud dekker de ulike trinnene i omsorgstrappen. I de fleste kommunene svarer de ansatte at de oppfatter at kommunene i ganske stor eller
stor grad dekker de ulike trinnene. Det er forholdsvis små forskjeller mellom svarene fra 2018 og
2016. Resultatene tyder på at kommunene ikke har gjort store endringer i tilbudene de gir
innbyggerne.
Figur 5-9 Ansattes vurdering av i hvilken grad kommunens tilbud dekker de ulike trinnene i omsorgstrappen,
2016 (lys) og 2018 (mørk)
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Dekningsgrad for innbyggere over 80 år

Dekningsgradene i tabellen under viser andelen eldre over 80 år som mottar pleie- og omsorgstjenester, og hvordan brukerne er fordelt på institusjon og hjemmetjenester.
For gruppen over 80 år varierte dekningen mellom 35 prosent i Hobøl til 54 prosent i Stjørdal. For
denne gruppen var dekningen for landet som helhet på 45 prosent.
Fra 2015 til 2017 har den samlede dekningen for A-kommunene blitt redusert med 2,5 prosentpoeng. Reduksjonen har i all hovedsak skjedd for institusjon. Det var en viss nedgang også for
landet som helhet, men betydelig svakere enn i A-kommunene.
For hjemmetjenester er dekningen for A-kommunene omtrent på samme nivå i 2015 og 2017, men
det var en viss nedgang i landet som helhet. Statistikken bygger på personer med tilbud
31. desember det enkelte år. Det kan se ut til at situasjonen for den enkelte kommune til en viss
grad er preget av tilfeldige utslag.
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Tabell 5-4 Andel personer over 80 år som mottar pleie- og omsorgstjenester per 31. desember 2015-17

2015
2016
2017
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)
Spydeberg
32,5
34,4
32,6
Hobøl
24,6
20,4
24,4
Lillesand
31,6
31,6
31,3
Os
40,2
40,3
41,9
Selbu
39,5
38,4
40,3
Stjørdal
36,8
37,4
34,6
Landet
33,0
32,5
32,0
Snitt A
33,3
32,4
33,1
Snitt B
36,0
36,4
36,5
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)
Spydeberg
13,4
12,7
11
Hobøl
16,2
14,5
10
Lillesand
12,2
12
12,2
Os
6,6
5,8
4,1
Selbu
13,7
14,8
13,6
Stjørdal
5,3
5,5
5,1
Landet
13,6
13,3
12,9
Snitt A
10,1
9,5
7,9
Snitt B
13,6
13,8
12,3
Andel innbyggere 80 år og over med tjenester (prosent)
Spydeberg
45,9
47,1
43,6
Hobøl
40,8
34,9
34,4
Lillesand
43,8
43,6
43,5
Os
46,8
46,1
46,0
Selbu
53,2
53,2
53,9
Stjørdal
42,1
42,9
39,7
Landet
46,6
45,8
44,9
Snitt A
43,4
41,9
40,9
Snitt B
49,6
50,2
48,8

5.1.4

Bruk av korttidsplasser

Korttidsplass i sykehjem er som tidligere nevnt en viktig del av en tiltakskjede som kan bidra til å
dempe behovet for sykehjemsplasser og gi brukerne mulighet til å bo lenger i eget hjem. Vi har
tidligere vist at det har vært en betydelig økning i bruken av korttidsplasser etter at forsøket startet
(jf. Tabell 5-3).
Statistikken over gjennomstrømmingen for korttidsplassene vist i tabellen under gir informasjon om
hvordan disse plassene faktisk fungerer.
I perioden fra 2015 til 2017 var hvert opphold på korttidsplass i gjennomsnitt for landet på rundt
19 døgn. Gjennomsnittet for A-kommunene var i 2017 på 22,9 døgn. Hobøl, Lillesand og Os hadde
en oppholdstid som var betydelig lenger enn landet som helhet. Disse kommunene lykkes altså
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ikke så godt med gjennomstrømmingen som det som ellers er vanlig. Fra 2015 til 2017 har
oppholdstiden økt i Hobøl og Os, mens den har blitt redusert i Lillesand.
Fra 2015 til 2017 har Stjørdal hatt en reduksjon i oppholdstid fra et nivå høyere enn landet til et
betydelig lavere enn landet. Tidligere er det vist at Stjørdal omtrent har doblet antall korttidsplasser
for 2015 til 2017. Det betyr at det er mer enn tre ganger så mange innom en korttidsplass i 2017
som i 2015. Her har det altså skjedd en svært markant økning i bruken av korttidsplasser bare i
løpet av to år.
Tabell 5-5 Gjennomsnittlig antall døgn per tidsbegrenset opphold 2015, 2016 og 2017

2015
2016
Gjennomsnittlig antall døgn per tidsbegrenset opphold
Spydeberg
28,8
16,1
Hobøl
23,1
21,9
Lillesand
28,8
27,1
Os
19,4
22,3
Selbu
19,7
15,6
Stjørdal
22,8
15,2
Landet
19,0
19,0
Snitt A
23,5
21,6
Snitt B
24,3
15,9
5.1.5

2017
15,6
25,9
23,5
29,2
15,6
13,0
19,3
22,9
15,6

Tildelte timer hjemmetjenesten

Antall timer hver bruker i gjennomsnitt får tildelt i hjemmetjenestene kan fortelle noe både om
bistandsbehovet til brukerne, og om hvor «generøs» kommunen er i tildelingen av tjenester. Både
for praktisk bistand og for hjemmesykepleie viser tabellene svært store forskjeller mellom
kommunene. Eksempelvis kan det høye nivået i Hobøl være et resultat av at kommunen har
mange mennesker med nedsatt funksjonsevne.
For A-kommunene har utviklingen fra 2015 til 2017 gitt noe flere timer per bruker for helsetjenester
i hjemmet og færre timer for praktisk bistand. Samtidig er det altså også flere brukere som får
helsetjenester i hjemmet og færre brukere som får praktisk bistand (jf. Tabell 5-6).
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Tabell 5-6 Gjennomsnittlig antall tildelte timer 2015, 2016 og 2017, praktisk bistand og helsetjenester i
hjemmet

Så langt har vi sett på tildelingen til brukere i alle aldersgrupper. Tabellen under viser gjennomsnittlig antall tildelte timer til personer over 67 år.
Os og Stjørdal tildeler flere timer i uken til disse brukerne enn det som ellers er vanlig. Tildelingen
henger sammen med at disse kommunene har valgt å satse på boliger med døgnomsorg som et
alternativ til institusjon. Tilbudet i boliger med døgnsomsorg blir regnet som en hjemmetjeneste.
Beboerne i disse boligene i Os og Stjørdal har jevnt over et større behov for bistand enn det som
ellers er vanlig.
For A-kommunene tildeles like mange timer i 2017 som i 2015. Det har vært en økning for Hobøl
og Lillesand som lå lavest i 2015, og en reduksjon for Os som lå høyest i 2015. Tildelingen er altså
likere nå enn den var før forsøket startet. På dette området kan en altså si at målet med forsøket er
nådd.
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Tabell 5-7 Gjennomsnittlig tildelte timer i uken for hjemmetjenestebrukere over 67 år 2015-2017

2015
2016
2017
Gjennomsnittlig tildelte timer i uken for hjemmetjenestebrukere over 67 år
Spydeberg
4,1
3,4
4,1
Hobøl
3,1
2,3
4,6
Lillesand
3,3
3,7
4,2
Os
13,3
8,7
10,2
Selbu
4,3
5,3
5,3
Stjørdal
7,5
10,4
8,3
Landet
4,9
4,9
5,0
Snitt A
6,8
6,3
6,8
Snitt B
4,2
4,4
4,7
5.1.6

Fagkompetanse i tjenestene

Kompetansen til de ansatte er av betydning både for kvaliteten av tilbudet til brukerne og for
effektiviteten i tjenesten. Nivået på kompetansen i den enkelte kommune vil være avhengig av
hvilken kompetanse kommunen ønsker i stillingene, og om kommunen klarer å rekruttere personer
med den ønskede kompetansen. Enkelte kommuner har problemer med å få tak i kvalifiserte
personer. Situasjonen på det lokale arbeidsmarked vil derfor være av betydning for hvor mange av
de ansatte som har fagutdanning.
For landet som helhet var det i 2017 74,4 prosent med relevant fagutdanning i de brukerrettede
tjenestene innenfor pleie og omsorg. Gjennomsnittet for A-kommunene lå på 76,8 prosent. Andelen
har økt for Hobøl, Os og Stjørdal, mens den har blitt redusert i Lillesand.
Tabell 5-8 Andel årsverk i brukerrettede tjenester med relevant fagutdanning 2015 og 2016

2015
2016
2017
Andel brukerrettede årsverk m/ helsefagutdanning (prosent)
Spydeberg
76,0
80,2
76,6
Hobøl
70,9
73,9
72,5
Lillesand
78,3
77,2
76,9
Os
72,8
76,3
74,8
Selbu
80,5
80,8
78,9
Stjørdal
81,7
82,2
83,1
Landet
73,0
74,2
74,4
Snitt A
75,9
77,4
76,8
Snitt B
78,3
80,5
77,8
5.1.7

Årsverk i tjenestene

Antall ansatte og årsverk i kommunenes pleie- og omsorgstjenester er en god indikator på
omfanget av tjenester som faktisk leveres. Rapportering av årsverk har vært gjort av kommunen
selv, som har rapportert til evaluator på fire ulike tidspunkter. Tallene referer til faktiske stillinger
som det er tatt høyde for i budsjettet. Midlertidig ubesatte stillinger regnes også. Arbeidet som
regnes er relatert til drift og støttefunksjoner for hele pleie- og omsorgssektoren i kommunen, dvs.
KOSTRA-funksjonene 234, 253 og 254.
Tildelingsenhetene medregnes ikke her, men fremstilles separat under punkt 5.3.5.
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Det tas forbehold om enkelte feilkilder i tallene, siden de som rapporterer kan gjøre dette på ulike
måter, og regne ulike typer stillinger inn i tjenesten. Det bemerkes også at flere av disse
kommunene er relativt små. Det vil si at endringer i situasjonen til enkeltbrukere kan få synlige
utslag på disse tallene.
Tabellen viser at A-kommunene har hatt en gjennomsnittlig økning i antall årsverk som er vesentlig
høyere enn i B- og C-kommunene. Dette kan være en indikasjon på at aktivitetsnivået i Akommunene øker mer enn i andre kommuner. Det er imidlertid ikke sikkert hvorvidt dette skyldes
demografiske forhold eller er et uttrykk for endringer i kommunenes tjenestetildeling og -tilbud.
Merk at også enkelte C-kommuner har variasjoner som tilsvarer de i A-kommunene. Likevel støtter
disse tallene oppunder det at A-kommunene bruker mer ressurser innen pleie- og omsorg enn
tidligere.
Tabell 5-9: Årsverk i pleie- og omsorgstjenestene 2016-2018

2016
Kommune

jan.

sept.

2017

2018

Endring

sept.

sept.

jan 2016sept.18

A-kommuner
Hobøl
Lillesand
Os
Stjørdal
A Totalt

89,1
251,0
350,5
447,6
1138,1

89,1
252,7
364,3
459,3
1165,3

81,2
260,9
374,7
467,6
1184,4

88,9
277,8
422,3
473,3
1262,3

-0,2 %
10,7 %
20,5 %
5,7 %
10,9 %

B-kommuner
Selbu
Spydeberg*
B Totalt

114,6
97,7
212,3

114,6
97,7
212,3

114,8
97,7
212,4

116,9
97,7
214,6

2,0 %
0,0 %
1,1 %

C-kommuner
Fjell*
Oppdal
Søgne
Trøgstad
Våler
Østre Toten
C Totalt

261,3
183,9
181,9
140,4
95,6
382,5
1245,6

266,7
184,1
199,8
137,8
97,8
389,6
1275,7

266,7
184,1
204,7
131,2
97,7
372,2
1256,6

266,7
210,1
217,0
143,6
93,9
332,7
1263,9

2,1 %
14,2 %
19,3 %
2,3 %
-1,7 %
-13,0 %
1,5 %

Totalsum

2596,0

2653,3

2653,4

2740,8

5,6 %

* Forutsatt ingen endring grunnet ufullstendig datagrunnlag

5.1.8

Lege- og fysioterapitimer på sykehjem

Antall lege- og fysioterapitimer blir ofte brukt som en indikator for kvaliteten av tilbudet på sykehjem. Blant kommunene i utvalget var nivået på tilbudet i 2016 høyest i Spydeberg og lavest i
Stjørdal. Nivået for forsøkskommunene er jevnt over noe høyere i 2017 enn i 2015. Denne
indikatoren for kvalitet viser altså en positiv utvikling.
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Tabell 5-10 Lege- og fysioterapitimer per uke per beboer på sykehjem 2015-2017

2015
2016
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem
Spydeberg
0,78
0,76
Hobøl
0,70
0,76
Lillesand
0,39
0,44
Os
0,44
0,43
Selbu
0,33
0,33
Stjørdal
0,05
0,10
Landet
0,41
0,43
Snitt A
0,40
0,43
Snitt B
0,56
0,55
Legetimer per uke per beboer i sykehjem
Spydeberg
0,71
0,69
Hobøl
0,31
0,34
Lillesand
0,41
0,57
Os
0,84
1,13
Selbu
0,52
0,51
Stjørdal
0,38
0,38
Landet
0,53
0,55
Snitt A
0,49
0,61
Snitt B
0,62
0,60
5.1.9

2017
0,85
0,40
0,37
0,67
0,38
0,46
0,42
0,48
0,62
0,77
0,42
0,54
1,76
0,59
0,37
0,55
0,77
0,68

Ventetid sykehjemsplass

Langtidsplass i sykehjem kan etter en faglig vurdering tildeles personer som er varig ute av stand til
å ta vare på seg selv. Det vil si at en ikke lenger mestrer dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt
eller fysisk funksjonstap, og hvor sosialt nettverk eller offentlig hjelp ikke kan kompensere for
funksjonstap i eget hjem.
På landsbasis i 2016 hadde 90 prosent av tjenestemottakerne mottatt sykehjemsplass innen
15 dager etter vedtaksdato. Andelen er stabil over tid. Det er store variasjoner mellom fylkene.
I 2016 hadde Rogaland høyest andel med 94,7 prosent, mens Telemark hadde lavest andel med
70,6 prosent.
Noen av A- og B-kommunene har i noen av årene siden 2009 hatt problemer med å tilby langtidsplass innen 15 dager etter vedtak (jf. tabellen under). Det ser med andre ord ut til at kommunene
en stor del av tiden har nok langtidsplasser. I 2017 hadde alle kommunene utenom Lillesand
kortere ventetid enn landet. Situasjonen i Lillesand kan være en indikasjon på at kommunen
mangler langtidsplasser.
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Tabell 5-11 Andel tjenestemottakere som har mottatt langtidsplass innen 15 dager etter vedtak

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Norge
Lillesand
Os
Stjørdal
Selbu
Hobøl
Spydeberg
Snitt A
Snitt B

91
94
91
97
100
100
100
95
100

90
94
82
97
100
73
100
93
86

89
89
97
95
100
44
100
95
72

89
88
97
96
95
100
89
94
94

89
68
100
97
100
93
92
91
93

89
90
98
100
91
86
100
95
93

90
80
95
100
100
100
91
94
95

89
88
97
96
100
97
95
95
96

90
81
98
100
100
100
92
95
96

Resultatene må tolkes med forsiktighet. Mulige feilkilder kan være at kommuner ikke følger riktig
vedtakspraksis i henhold til forvaltningsloven § 11a (2), som forutsetter at saker skal avgjøres uten
ugrunnet opphold, og ikke fatter vedtaket før tjenesten er tilgjengelig selv om søker har behov for
tjenesten. Iverksettingstiden blir da feilaktig forkortet.

5.1.10 Spesialiserte funksjoner
Det å opprette egne tilbud knyttet til ulike brukergrupper kan gjøre at kommunen oppnår mer
koordinerte og treffsikre tiltak overfor brukerne. Det kan i noen tilfeller også være en måte å jobbe
aktivt med forebygging på (f.eks. hverdagsrehabilitering), som et ledd i å styrke de hjemmebaserte
tjenestene. Hvorvidt kommunene har disse funksjonene eller ikke er basert på et rapporteringsskjema som fylles ut av kommunen selv. Det er noe tolkningsrom med tanke på hvorvidt
kommunen opplever at de har et spesialisert tilbud.
I Tabell 5-12 er det angitt med farge dersom kommunen har en funksjon. Sterk farge betyr at
kommunen nettopp har innført denne funksjonen og årstallet indikerer når innføringen skjedde.
Noen av kommunene har hatt utvidelser med tanke på nye tjenestetilbud underveis, men dette har
skjedd i like stor grad i C-kommuner. Det altså er ingen klar sammenheng mellom dette og
deltagelse i forsøket.
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Tabell 5-12 Spesialiserte funksjoner i kommunene pr. september 2018
Har kommunen egne tilbud for:
Hverdagsrehabilitering

Palliasjon

Personer
med
demens

Personer med
psykisk
sykdom

Personer med
nevrologiske
lidelser

Andre
grupper

Stjørdal
Lillesand

*

Os

*

Hobøl

2016

2016

Spydeberg
Selbu

2017

Våler

2016

2016

Oppdal
Trøgstad
Østre Toten

2017**

Fjell
Søgne

2017

* - KOLS, Diabetes, kreft, ROP-team
** - barneteam

5.1.11 Utskrivningsklare pasienter
Kommunene skal betale for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus i påvente av
et kommunalt tilbud. I forsøket får kommunene dekket utgiftene til utskrivningsklare pasienter
basert på de nasjonalt fastsatte satser som gjelder. Det har vært reist spørsmål om kommunene i
forsøket i mindre grad vil ta imot pasienter fra sykehuset som følge av at det nå er staten som
betaler utgiftene. På den annen side betaler staten for utgiftene for tilbudet gitt i kommunene.
Økonomien for kommunene blir altså omtrent den samme enten kommunen tar imot pasienter fra
sykehuset eller ikke.
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Liggedager utskrivningsklare pasienter
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30
25
20
15
10
5
0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Hobøl

Spydeberg

Lillesand

Os

Stjørdal

Selbu

2017

Norge totalt
Figur 5-10 Liggedager utskrivningsklare pasienter 2011–2017. Rate per 1000 innb. Kilde: Data fra
Helsedirektoratet15, bearbeidet

I perioden fra 2011 til 2016 har de seks kommunene i forsøket jevnt over klart å ta imot flere
pasienter fra sykehuset enn landsgjennomsnittet. Fra 2015 til 2017 har raten økt for Lillesand,
Spydeberg og Os, og raten i 2017 er høyere enn landsgjennomsnittet. Os kommune opplyser om
at grunnen til det store antallet liggedager for utskrivningsklare pasienter i 2017 var at det nye
sykehjemmet ikke sto ferdig før i november. Raten er fortsatt på et lavt nivå i Hobøl og Stjørdal. Det
er med andre ord ingen entydig tendens til utviklingen for kommunene i forsøket.

5.2 Brukermedvirkning i tildelingen
Brukermedvirkning i tildelingen – som beskrevet i Figur 5-1 – belyses gjennom kvalitative
beskrivelser fra brukere (5.2.1) og pårørende (5.2.2), samt svar på spørreundersøkelsen til ansatte
i kommunene (5.2.3-5.2.8).

5.2.1

Brukernes vurdering av tildelingsprosessen

Halvparten av brukerne som vi intervjuet i 2018 svarte at de selv hadde sendt inn søknad til
kommunen om tjeneste. Rundt halvparten av disse hadde fått bistand av pårørende, fastlegen eller
av kommunen. Av brukerne som svarer at de ikke hadde sendt inn søknad, hadde de fleste vært
på sykehus eller behandlingsinstitusjon, og personalet ved institusjonen hadde tatt kontakt med
kommunen. Det var også enkelte tilfeller av at fastlegen eller en ansatt i tjenesten hadde holdt i
søknadsprosessen, gjerne i kontakt med pårørende.
For brukerne som har vært på institusjon forløper ofte søknadsprosessen uten at brukeren blir
direkte involvert, dvs. at den konkrete kontakten med kommunen gjøres av personalet på
behandlingsinstitusjonen og ikke av brukeren selv. Det er naturligvis slik at brukerens behov

15

For Selbu mangler data for perioden fra 2013 til 2017.
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normalt sett avdekkes av behandlingsinstitusjonen, og at brukeren således er involvert. Slike
prosesser oppfattes som regel som hensiktsmessige fra brukerens side, fordi mange av tilfellene
gjelder sykdommer eller skader hvor hjelpebehovet er åpenbart, kun for en kort periode, hvor
brukerbehovene typisk ikke skiller seg fra bruker til bruker og det ikke foreligger andre (evt. mer
komplekse) brukerbehov som krever tilleggstjenester. For eksempel kan det være et sår som må
renses i en kort periode.
Det er typisk fire måter brukerne har kommet i kontakt med kommunens helse- og
omsorgstjenester på:
1) Brukerne har vært på sykehus/behandlingsinstitusjon hvor personalet ved sykehuset har
kontaktet kommunen for å avklare/søke om helse- og omsorgstjenester (uten at brukeren
er direkte involvert).
2) Brukerne har fått behov for en tjeneste, og selv tatt kontakt med kommunens
helsetjenester og søkt om et omsorgstilbud, ofte med hjelp av pårørende.
3) Brukerne er hos fastlegen som ser behov for pleie- og omsorgstjenester, og legen tar
kontakt med kommunen.
4) Brukerne benytter seg allerede av et omsorgstilbud og har løpende kontakt med
omsorgstjenesten, og tjenestetilbudet justeres i dialog med kommunen.

Vi har også eksempler på brukere som har flyttet fra en kommune til en annen, og hvor ansatte i
kommunen som brukeren flyttet fra har tatt kontakt med den nye bostedskommunen. Enkelte
beskriver også at kommunen selv har tatt initiativ overfor brukeren for å gi vedkommende et nytt
eller endret tjenestetilbud.
For brukerne som allerede benytter seg av et omsorgstilbud, kan det være vanskelig å ha oversikt
over endringer i tjenestene de mottar. For enkelte brukere skjer dette uten at de selv oppfatter seg
delaktige i selve det å søke om endring. Det kan også være situasjoner hvor for eksempel den ene
ektefellen flytter på sykehjem, og hvor personen som fortsatt bor hjemme får tildelt tjenester i den
samme prosessen. I slike situasjoner kan tildelingen være uoversiktlig for brukeren, uten at dette
betyr at brukeren er misfornøyd med prosessen.
Hvordan oppfattes kontakten og kartleggingen?
Et av de mest sentrale elementene i formen på brukerkontakten i forsøket er at kommunen skal
gjennomføre en kartlegging av bruker før man tildeler en tjeneste. Brukerne ble derfor på ulike
måter spurt om hvordan de oppfattet at kommunen innhentet informasjon om deres situasjon og
behov.
De klart fleste av brukerne opplevde at kommunen på en eller annen måte innhentet informasjon
om deres situasjon og behov, og hva som var viktig for dem, enten i direkte kontakt på hjemmebesøk, med ansatte i hjemmesykepleien, på møte på tildelingskontoret, via sykehus/behandlingsinstitusjon, fastlege eller pårørende. Det vanligste var at brukerne fikk hjemmebesøk en tid etter
søknad eller sykehusopphold, hvor kommunens ansatte gjennomførte en kartlegging av brukers
behov og bolig. Mange av brukerne opplevde disse kartleggingssamtalene som nyttige, og flere
forteller at de følte seg godt ivaretatt. De fleste opplevde at behovsavklaringen var en grei og
ukomplisert prosess. Flere opplevde at hjelpeapparatet hadde god oversikt over hvilke tjenester
som var relevant.
Blant brukerne eller pårørende som selv sendte inn søknad, ble det gjerne avtalt et møte med
tildelingsenheten kort tid etter søknad, hvor det ble gjennomført en kartlegging. Avhengig av
situasjonen til brukeren, ble møtet holdt hos kommunen eller hjemme hos brukeren. Det var ikke
uvanlig at utførerenheten deltok på møtet.
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Blant brukerne som allerede mottar tjenester fra kommunen, gjøres det normalt løpende
vurderinger av om tjenestene dekker brukerens behov, om det bør justeres opp eller ned.
Erfaringene fra brukerintervjuene er at vurderingene hovedsakelig gjøres av utførerenheten, men
enkelte har også blitt oppringt av tildelingsenheten og blitt spurt om de er tilfredse med tjenestene
de mottar. Brukerne som forteller at kommunen har fulgt opp vedtaket i etterkant har vært svært
fornøyd og følt seg godt ivaretatt.
Generelt sett er kontakten mellom brukeren og utførerenheten sentral i mange av tildelingsprosessene, og viktig for brukernes opplevelse av å bli fulgt opp på en god måte. I mange av
brukeropplevelsene hvor det gjøres justeringer av tjenestetilbudet, er inntrykket vårt at det i liten
grad er preget av formaliserte og ensartete prosesser. Grunnen kan være at brukernes behov er
forskjellige og at administrative rutiner med en tydelig sekvensiell prosess med søknad, kartlegging
og tildeling ikke alltid er hensiktsmessig.
Enkelte brukere har opplevd at kommunen ikke innhentet informasjon om deres situasjon. I et par
av tilfellene oppfatter brukeren at kommunen ikke har tatt kontakt fordi de kjenner deres situasjon
godt fra før, og at det derfor er unødvendig med en ny kartlegging. En bruker som opplevde at
kommunen ikke innhentet informasjon om deres situasjon beskriver at vedkommende og
pårørende selv har måttet være pådriver for at kommunen skulle få nødvendig oversikt over
situasjonen, og opplever at kommunen «ikke har vært på banen». Vedkommende utviklet demens
og fikk diagnose for dette som angivelig ble kommunisert til kommunen, uten at kommunen
iverksatte tiltak. Pårørende oppfattet i denne situasjonen at egne personlige relasjoner med
hjelpeapparatet var nøkkel til iverksetting av tjenester. En annen bruker, som hadde behov for
sårstell, opplevde at tildelingsprosessen tok for lang tid, uten noen form for kontakt, og at såret
hadde grodd da kommunen kom for å kartlegge behovet. I andre tilfeller hvor bruker svarer at
kommunen ikke har innhentet informasjon om deres situasjon, har de kun hatt kontakt med ansatte
i spesialisthelsetjenesten eller ventet på at søknaden skulle bli behandlet og har derfor ikke vært i
kontakt med kommunen.
De fleste av brukerne som ble intervjuet opplevde at deres egne behov ble vektlagt i søknaden.
Ingen av brukerne i 2018 opplevde at kommunen ikke vektla deres behov, men en del svarer «vet
ikke». Inntrykket vi har er at mange av behovene er nokså tydelige og at kommunen er lydhøre for
hva brukerne ønsker seg. Det er heller ikke uvanlig at brukerne allerede før kartleggingen har
ønsker om hvilke tjenester de ønsker å motta, og at kommunen tildeler tjenesten som brukeren har
forespeilet. Selv om sistnevnte situasjon i prinsippet strider med noe av ideen bak forsøksordningen, nemlig at brukerens behov og ikke tilgangen på tjenester skal være avgjørende for
tildelingen, er det mange situasjoner hvor brukerens behov og tjenesten de ønsker seg er såpass
nært tilknyttet, at det blir kunstig å dele dem opp i to helt separate prosesser.
I situasjoner hvor det har vært uenigheter om omfanget av tjenesten, og hvor kommunen for
eksempel har tildelt færre timer enn det brukeren opprinnelig så for seg, føler enkelte brukere
allikevel at deres behov er vektlagt og har forståelse for at kommunen er nødt til å prioritere de
ressursene de har.
Under brukerintervjuene i 2017 fortalte flere brukere som hadde mottatt tjenester over tid og som
ønsket å utvide tjenesten, at de hadde fått avslag og at de var misfornøyd med at deres behov ikke
hadde blitt vektlagt. Vår vurdering den gang var at misnøyen var knyttet til omfanget, og ikke selve
prosessen. Undersøkelsene fra i år tyder på at denne konklusjonen bør nyanseres. Det er fullt
mulig at brukeren oppfatter at deres behov er ivaretatt i søknaden hvis dialogen og prosessene
med å avklare behovene er gode.
Vi spurte også brukerne om hvordan de oppfatter kompetansen til kommunens ansatte som
vurderte søknaden. I 2018 var det ingen som svarte at de opplevde at vedkommende som
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behandlet søknaden ikke hadde den rette kompetansen. En person beskriver allikevel at selv om
de oppfatter at kommunen kjenner godt til deres situasjon, mangler de kompetansen om diagnosen
og hvilke utfordringer den gir. De fleste andre beskriver at kartleggingsmøtene i hjemmet eller hos
kommunen fungerer godt, og at personene er kompetente. Bortsett fra én person svarte alle
brukerne vi har intervjuet at de var fornøyd med kommunens håndtering av den siste søknaden.
Dette er på linje med svarene fra tidligere år.
Hovedinntrykk fra brukerintervjuer
Et av hovedinntrykkene fra intervjuene med brukerne er at tildelingsprosessen som ligger til grunn
for forsøksordningen, som man oppsummert kan si handler om at tildelingskontoret gjennomfører
en kartlegging av hva som er viktig for brukeren før den tildeler en tjeneste, ofte har begrenset
relevans for brukerens situasjon. Tjenestebehovene er ofte ukompliserte, kun for en kort periode
eller på en annen måte av en slik karakter at mange brukere opplever at formaliserte prosesser
rundt hva som var viktig for dem i liten grad er relevant.
Få av brukerne vi har vært i kontakt med har hatt tjenestebehov som kunne vært løst på en annen
måte, som for eksempel på et lavere trinn i omsorgstrappa. Med forbehold om at vi har intervjuet
for få personer til å komme frem til generaliserbare slutninger, er det lite fra brukerintervjuene som
tilsier at utsagn av typen «jeg ønsket å komme på sykehjem, men alt jeg fikk var trening», er særlig
utbredt. Kartlegging av brukere med formål om å gi tjenester på et lavere trinn på omsorgstrappa er
nok mer relevant der brukerne har mer diffuse helseplager eller mer komplekse hjelpebehov.
I tillegg er det viktig å poengtere at dynamikken mellom brukeren og utførerenheten er viktig for å
vurdere om tjenestene som er satt inn fyller brukerens behov. Formaliserte tildelingsprosesser ser
ut til å ha en større funksjon i tildeling av tjenester for helt nye brukere eller i prosesser hvor
brukeren har komplekse behov. I slike prosesser kan brukeren være usikker på hvilke tjenester de
har behov for eller krav på, og dialogen mellom bruker og tildelingskontoret kan avdekke
behovene.

5.2.2

Pårørendes vurdering av tildelingsprosessen

Pårørendes vurderinger kan være en viktig kilde til å forstå hvordan brukerne behandles i tildelingsprosessene.
Figur 5-11 viser i hvilken grad de pårørende opplever at kommunen innhentet informasjon om
brukers situasjon og behov når de skulle vurdere søknaden. Det er en klar overvekt av positive
svar alle år, altså at de pårørende opplever at kommunen innhenter informasjon om brukers
situasjon og behov. Det er forholdvis liten forskjell i scorene, men en liten økning fra 2017 til 2018.
En gjennomsnittsscore på 4,3 i 2018 må regnes for å være høyt.
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Figur 5-11 Kan du angi i hvilken grad kommunen innhentet informasjon om brukers situasjon og behov?

Figur 5-12 viser pårørendes svar på om kommunen innhentet informasjon om hva som var viktig
for bruker for å få dekket hjelpebehovet. Det er også her en overvekt av positive svar alle år og en
liten økning hvert år. Selv om forskjellene er små, er totalscoren noe lavere på dette spørsmålet
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sammenlignet med det forrige, som viser at de pårørende oppfatter at kommunen er mer opptatt av
å innhente informasjon om bruker enn informasjon om hva som er viktig for bruker.
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Figur 5-12 Kan du angi i hvilken grad kommunen innhentet informasjon om hva som var viktig for bruker/
hvordan bruker ønsket å få dekket hjelpebehovet?

Figur 5-13 viser pårørendes svar på om de oppfatter at innspillene som ble gitt ble tatt med i
kommunens vurdering av saken. Også på dette spørsmålet er en overvekt av respondentene
positive svar alle årene og det er liten forskjell å spore når det gjelder endringer mellom årene.
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Figur 5-13 Kan du angi i hvilken grad innspillene som ble gitt om brukers situasjon og hva som var viktig for
bruker ble tatt med i kommunens vurdering av saken?16

Figur 5-14 viser pårørendes svar på om de oppfatter at kommunen innhentet informasjon fra en
tredjepart som var viktig for vurderingen av søknaden. Et flertall opplever at kommunen i ganske
stor eller i svært stor grad innhentet tredjepartinformasjon som var viktig for vurderingen. Det er en
liten nedgang i resultatene i 2018.
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Figur 5-14 Kan du angi i hvilken grad du opplevde at personene som vurderte søknaden/det meldte
hjelpebehovet, hentet inn nødvendig og relevant informasjon fra tredjepart, slik som dokumentasjon fra
fastlege, pårørende eller andre, som var viktig for vurderingen av søknaden?

Figur 5-15 viser respondentenes svar på om de opplever at kommunen ivaretar prinsippet om
likebehandling i tildeling av tjenester, altså at like tilfeller behandles likt. Det er generelt en
oppfatning blant de pårørende at kommunene ivaretar prinsippet i ganske stor grad. Den samlede
16 Fordi scoren er rundet av til nærmeste desimal fremstår søylene i 2017 og 2018 som forskjellige selv om
begge viser scoren 4,0.
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scoren er derimot den laveste sammenlignet med de andre spørsmålene, med en liten økning i
2018 i forhold til tidligere år. Ganske mange svarer «vet ikke», noe som kanskje ikke er så
overraskende med tanke på at mange pårørende trolig ikke har oversikt over tildelingsprosessene
for andre brukere.
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Figur 5-15 I hvilken grad mener du kommunen ivaretar prinsippet om likhetsbehandling i tildelingen av
tjenester?

Figur 5-16 viser pårørendes svar på om de opplevde at personene som vurderte søknaden hadde
den rette kompetansen. De fleste svarer «i ganske stor grad». Den totale poengsummen er litt
lavere i 2017 og 2018 sammenlignet med 2016.
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Figur 5-16 Siste gang du bistod brukeren med å søke om en tjeneste. I hvilken grad opplevde du at personene
som vurderte søknaden hadde den rette kompetansen?

Figur 5-17 viser respondentenes svar på om de alt i alt er fornøyd eller misfornøyd med kommunens
håndtering av brukerens siste søknad. Svarene er i stor grad positive, men de er blitt mindre positive
over tid.
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Figur 5-17 Alt i alt. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med kommunens håndtering av brukerens siste
søknad?

Figur 5-18 viser de pårørendes svar på om de samlet sett synes kommunens tjenester dekker
brukerens hjelpebehov. Her også har respondentene positive opplevelser av kommunen, og
resultatene viser at de i stor grad opplever at behovet blir dekket, og scoren er den høyeste
sammenlignet med de andre spørsmålene.
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Figur 5-18 Når du tenker på tjenesten(e) bruker mottar fra kommunen samlet sett, i hvilken grad vil du si at
dette dekker brukers (hjelpe)behov?

På alle spørsmålene som ble stilt har et flertall av de pårørende positive opplevelser av
kommunens håndtering. Ingen av spørsmålene får mer enn fire svar som er negative, «i svært liten
grad» eller «i liten grad». Kommunene har fortsatt mulighet til å forbedre seg, spesielt med tanke
på å ta hensyn til hva som er viktig for brukere og likebehandling av brukere.

5.2.3

Informasjon om brukers situasjon og behov

Figur 5-19 viser de ansattes svar på om de oppfatter at kommunen innhenter tilstrekkelig
informasjon om brukers situasjon og behov. Den øverste søylen for hver kommune representerer
svarene fra 2018 med en poengsum som representerer en skala fra 1 = I svært liten grad til 5 =
I svært stor grad.
Overordnet ser vi at de ansatte opplever at kommunene i ganske eller stor grad innhenter
tilstrekkelig informasjon om brukers situasjon og behov. Vi ser at samtlige av A-kommunene har en
økt poengsum i 2018 sammenlignet med 2016, som tilsier at respondentene vurderer innhentingen
av informasjon som bedre i 2018. Bortsett fra de ansatte i Oppdal, er respondentene i Ckommunene mindre fornøyd med innhenting av informasjon om brukers situasjon og behov.
Respondentene i B-kommunen Selbu vurderer seg bedre i 2018, mens respondentene fra
Spydeberg vurderer seg noe dårligere.
Figur 5-19 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunene innhenter tilstrekkelig informasjon om brukers
situasjon og behov, 2016 (lys søyle) -2018 (mørk søyle)
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Vi stilte også spørsmål til de ansatte om hvor vanlig er det å ha minst ett møte/en samtale med nye
brukere før de får tildelt den første pleie-/omsorgstjenesten. For de aller fleste av tjenestene vi listet
opp, dvs. helsetjenester i hjemmet, plass på institusjon, brukerstyrt personlig assistanse, omsorgslønn, avlastning, dag-/aktivitetstilbud, omsorgsbolig og tjenester for funksjonshemmede, svarer et
klart flertall av de ansatte at de alltid eller som regel har et møte eller en samtale med nye brukere.
Selv om de fleste av respondentene blant C-kommunene svarer at de alltid eller som regel har
møte med bruker før tildeling av tjeneste, er det en god del flere som svarer at de bare av og til
eller sjelden gjør dette. Det gjelder tildeling av plass på institusjon, rehabilitering og dag-/aktivitetstilbud. Det er tydelige forskjeller mellom kommunene.

5.2.4

Informasjon om hva som er viktig for bruker

Spørsmålet om hva som er viktig for brukeren representerer ifølge flere informanter en ny måte å
tenke tildeling av tjenester på. Der man tradisjonelt har bedt brukeren velge hvilken tjeneste
han/hun ønsker å søke på, tas det utgangspunkt i hva som er brukerens egentlige behov. F.eks.,
hvis det grunnleggende problemet for en bruker er ensomhet, vil det kanskje vært nærliggende å
søke om flere timer med hjemmetjeneste eller institusjonsplass, mens et mer egnet tilbud kunne
vært besøksvenn eller tilrettelegging for transport til dagsenter.
Figur 5-20 viser svarene på om de ansatte oppfatter at kommunen innhenter tilstrekkelig

informasjon om hva som er viktig for bruker. Jevnt over oppfatter de ansatte at kommunene i
ganske eller stor grad gjør dette. Samtlige A-kommuner gir seg en høyere poengsum i 2018
sammenlignet med 2016. Vi ser også et tydelig skifte i tabellen mellom A- og C-kommunene
sammenlignet med 2015, ved at A-kommunene vurderer seg klart bedre, mens C-kommunene klart
dårligere. B- kommunene plasserer seg på midten.
Figur 5-20 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunene innhenter tilstrekkelig informasjon om hva som er
viktig for brukeren, 2016 (lys søyle) -2018 (mørk søyle)
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5.2.5

Innhenting av informasjon fra pårørende

Pårørende kan i mange tilfeller være den fremste kilden til informasjon om brukeren og brukerens
behov. Innhenting av informasjon og dialog med pårørende er derfor ofte avgjørende for god
brukermedvirkning.
Figur 5-21 viser ansattes svar på hvorvidt de oppfatter at kommunen innhenter informasjon fra

pårørende når det er relevant. A-kommuner kommer en del bedre ut i 2018 sammenlignet med
2016. Begge B-kommunene, Selbu og Spydeberg, vurderer seg selv noe bedre i 2018. Ckommunene ser ut til å ha tapt noe av forspranget de hadde i 2016 sammenlignet med de andre
kommunene, og fordeler seg jevnt fra topp til bunn.
Figur 5-21 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunen innhenter informasjon fra pårørende når det er
relevant, 2016 (lys søyle) -2018 (mørk søyle)
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5.2.6
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Vedtak som gjenspeiler brukers behov

Figur 5-22 viser ansattes svar på om de oppfatter at kommunens vedtak gjenspeiler brukers behov.

Overordnet opplever de fleste at vedtakene i ganske eller stor grad gjør dette, og poengsummene
varierer mellom 4,5 og 3,7, som er en forholdvis liten variasjon. Oppdal gir seg selv den høyeste
scoren, og Våler den laveste. Også på dette område vurderer A-kommunene seg bedre i 2018
sammenlignet med 2016. For B- og C-kommunene går endringene begge veier.
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Figur 5-22 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunens vedtak gjenspeiler brukers behov, 2016 (lys
søyle) -2018 (mørk søyle)
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Arenaer for informasjon og dialog med brukere og pårørende

Feil! Fant ikke referansekilden. viser ansattes svar på om de oppfatter at kommunen har gode
kanaler/arenaer for informasjonsutveksling og dialog med brukere og pårørende. Poengsummene
varierer en god del, og Oppdal og Østre Toten oppnår hhv. høyest og laveste score.
Respondentene fra Våler gir en markant dårligere score i 2018 sammenlignet med 2016. Bortsett
fra Os, vurderer A-kommunene seg selv samlet sett noe bedre.
Figur 5-23: Ansattes svar på om de oppfatter at kommunen har gode kanaler/arenaer for
informasjonsutveksling og dialog med brukere og pårørende, 2016 (lys søyle) -2018 (mørk søyle)
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5.2.8

Dokumentert brukermedvirkning

Figur 5-24 viser svar på om de ansatte oppfatter at brukermedvirkningen er godt dokumentert.

Kommunene scorer mellom 4,1 og 2,8 som er blant de laveste sammenlignet med de andre
spørsmålene. Samtlige A-kommuner gir seg selv en bedre poengsum i 2018 sammenlignet med
2016. Blant B- og C-kommunene er det kun Oppdal som vurderer seg selv bedre i dag enn de
gjorde i 2016.
Figur 5-24 Ansattes svar på om de oppfatter at brukermedvirkningen er godt dokumentert, 2016 (lys søyle) 2018 (mørk søyle)
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5.3 Kompetanse og samhandling
Under presenterer vi funn på spørsmål som gjelder kompetanse og samhandling i tildelingen. Vi
har stilt spørsmål om:
►
►
►
►

Fagkompetanse og samhandling i tildelingsprosessene
Kvalitet på saksbehandlingen/det forvaltningsfaglige
Innhenting av informasjon fra tredjepart
Ressurser i tildeling av tjenester

5.3.1

Bruk av fagkompetanse i tildelingsprosessen

Helse- og sosialfaglig utdanning på høyskolenivå anses å være en viktig kjernekompetanse i
tildelingen. Også andre typer formell kompetanse vil være relevant som et supplement til slik
kompetanse.
I spørreundersøkelsen har vi både stilt spørsmål om respondentenes utdanning og nivå, samt
spørsmål om opplevelser med fagkompetansen i tildelingsprosessene. Samtlige kommuner har en
høy andel respondenter med sykepleierutdanning, mellom 50 og 100 prosent, og respondentene
fordeler seg jevnt mellom dem med inntil fire års høyere utdanning og dem med fire år eller mer.
Figur 5-25 viser de ansattes svar på om de oppfatter at det er benyttet riktig og tilstrekkelig

fagkompetanse inn i tildelingsprosessene. Os gir seg selv høyest poengsum med 4,6 og Våler gir
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seg selv lavest med 2,6. Samtlige av A-kommunene vurderer seg selv høyere i 2018, mest
markant hos Hobøl og Stjørdal.
Figur 5-25 Ansattes svar på om de oppfatter at det er benyttet riktig og tilstrekkelig fagkompetanse inn i
tildelingsprosessene, 2016 (lys søyle) -2018 (mørk søyle)
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Forvaltningsfaglig kvalitet på vedtak

Figur 5-26 viser de ansattes svar på om de oppfatter at kommunens vedtak har en høy kvalitet på

selve saksbehandlingen/det forvaltningsfaglige. Resultatene viser at det er til dels stor variasjon
mellom hvordan de ansatte oppfatter kommunen, og poengsummene varierer mellom 4,5 og 3,2.
Os plasserer seg øverst, mens Våler plasserer seg lavest, og opplever en vesentlig lavere score i
2018 sammenlignet med 2016. Bortsett fra Lillesand gir alle A-kommunene seg selv en høyere
poengsum i 2018. B-kommunene går i motsatt retning, Spydeberg gir seg selv en vesentlig høyere
poengsum, mens Selbu gir seg selv vesentlig lavere.

R9272-05 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester ► 2018 ► 104

Figur 5-26 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunens vedtak har en høy kvalitet på selve
saksbehandlingen/det forvaltningsfaglige, 2016 (lys søyle) -2018 (mørk søyle)
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Bruk av tverrfaglig kompetanse i tildelingsprosessen

En av hovedstrategiene for å få til mer helhetlig og brukerorientert tildeling av tjenester er å knytte
tverrfaglig kompetanse inn i tildelingsprosessen.
I spørreundersøkelsen har vi stilt spørsmål både om utdanningsbakgrunn og om de ansatte
oppfatter at det benyttes tverrfaglig kompetanse. Ved nullspunktmålingen svarte 63 prosent at de
hadde sykepleierutdanning, 13 prosent var vernepleiere, 7 prosent var ergo-/fysioterapeut,
5 prosent var sosionomer og 4 prosent hadde økonomi/administrasjon som bakgrunn. Det var en
del variasjon mellom kommunene. Jevnt over hadde A-kommunene en mer tverrfaglig bakgrunn
enn B- og C-kommunene som hadde en klarere overvekt av sykepleiere. Dette inntrykket gjaldt
både for 2017 og 2018.
Figur 5-27 viser respondentenes svar på om de oppfatter at det benyttes nødvendig tverrfaglig

kompetanse i tildelingsprosessen. De fleste kommunene oppfatter at dette gjøres i dag. Våler og
Spydeberg er mest kritisk til dette, mens Os opplever at det i stor grad benyttes tverrfaglig
kompetanse. Samtlige A-kommuner vurderer seg selv bedre i 2018 sammenlignet med 2016.
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Figur 5-27 Ansattes svar på om de oppfatter at det benyttes nødvendig tverrfaglig kompetanse i
tildelingsprosessen, 2016 (lys søyle) -2018 (mørk søyle)
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Rutiner for samhandling med relevante kompetansemiljøer

Vi spurte også de ansatte om i hvilken grad de hadde praksis med å innhente nødvendig og
relevant informasjon fra tredjepart (f.eks. utførerenhet, fastlege, spesialisthelsetjeneste). Dette
speiler på mye av det samme som spørsmålene over, men legger mer vekt på innhenting av
kompetanse fra eksterne aktører. Slik sett kan dette spørsmålet også si noe om hvilke kommuner
som har bred nok kompetanse i egen organisasjon.
Figur 5-28 viser de ansattes svar på om de oppfatter at kommunene innhenter nødvendig og

relevant informasjon fra tredjepart. Poengsummene varierer fra 4,3 til 3,4, med Hobøl på høyest
poengsum og Våler med lavest. Samtlige A- og B-kommuner gir en høyere poengsum i 2018
sammenlignet med 2016.
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Figur 5-28 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunene innhenter nødvendig og relevant informasjon fra
tredjepart (f.eks. utførerenhet, fastlege, spesialisthelsetjeneste, 2016 (lys søyle) -2018 (mørk søyle)
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Kapasitet i tildelingsprosessen

Ressurser er naturligvis en sentral forutsetning for å få til gode tildelingsprosesser. Figur 5-29 viser
svarene fra spørreundersøkelsen til de ansatte på om de oppfatter at det er avsatt tilstrekkelige
ressurser til tildeling av tjenester. Kommunene varierer mellom scorer på 3,9 og 1,0, som er noe
lavere enn for de andre spørsmålene. Os og Hobøl gir seg selv høyest score, og har begge en
betydelig økning fra 2016 til 2018. Økningen i Os kom i 2017, mens Hobøl, som vurderte seg selv
lavt i 2017, vurderer seg selv vesentlig bedre i år.
Figur 5-29 Ansattes svar på om de oppfatter at det er avsatt tilstrekkelige ressurser til tildeling av tjenester,
2016 (lys søyle) -2018 (mørk søyle)
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Tabell 5-13 viser kommunenes innrapporterte årsverk knyttet til tildelingsenhetene på fire
målepunkter. A-kommunene har styrket sine tildelingsenheter med i snitt 1.6 årsverk, noe som
trolig skyldes økte midler og mer bevissthet rundt tildelingsarbeidet i forbindelse med deltagelsen i
forsøket.
Tabell 5-13: Årsverk i tildelingsenhetene 2016-2018

2016
Kommune

jan

sept

2017

2018

Endring

sept

sept

jan 2016sep.18

A-kommuner
Hobøl
Lillesand
Os*
Stjørdal
A Totalt

2,5
5,3
8,0
7,6
23,4

2,5
5,3
9,5
7,6
24,9

2,6
6,4
10,5
9,2
28,7

2,3
6,4
11,8
9,2
29,7

-0,2
1,1
3,8
1,6
6,3

B-kommuner
Selbu
Spydeberg**
B Totalt

1,5
2,0
3,5

1,5
3,6
5,1

1,1
2,8
3,9

1,4
2,8
4,2

-0,1
0,8
0,7

C-kommuner
Fjell
Oppdal
Søgne
Trøgstad
Våler
Østre Toten***
C Totalt

4,9

4,9

4,0

4,0

2,0
9,3
16,2

2,5
10,3
17,7

2,5
10,3
16,8

2,5
10,7
17,2

0,0
0,0
-0,9
0,0
0,5
1,4
1,1

Totalsum

43,1

47,7

49,4

51,1

8,1

* Inkluderer to prosjektstillinger i 2018
** Forutsatt likt som 2017 grunnet ufullstendig/usikkert datagrunnlag
*** Har også NAV-relaterte funksjoner. Prosjektstillinger trukket ut.

5.4 Rutiner og verktøy
5.4.1

Forhold mellom vedtak og faktisk utførte tjenester

Et helt sentralt element i vurderingen av hvorvidt brukerne får tjenester som møter behovet, er om
de faktisk får de tjenestene de er tildelt. Dette kan være i form av at utførerenheten ikke har
kapasitet til å levere nok timer i hjemmetjenesten, eller at brukere må vente lenge på plass på
institusjon.
Figur 5-30 viser de ansattes svar på i hvilken grad de oppfatter samsvar mellom vedtak og

tjenestene brukerne mottar. Overordnet opplever de ansatte i kommunen at det i ganske stor eller
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stor grad er samsvar mellom vedtak og utførte tjenester. Spydeberg skiller seg noe ut, der
respondentene svarer i verken liten eller stor grad. Bortsett fra respondentene i Lillesand, som gir
en poengsum som er lik som i 2016, gir alle de andre A-kommunene seg selv en bedre score i dag.
Figur 5-30 Ansattes svar på i hvilken grad de oppfatter at det er samsvar mellom vedtakene og tjenestene
brukerne mottar, 2016 (lys søyle) -2018 (mørk søyle)
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Organisering av tildelingsprosessen

Hvor godt tildelingsprosessen er organisert kan speile flere forhold – både organisatorisk innretning
(tildelingsenhet) og prosessene rundt tildelingen.
Figur 5-31 viser de ansattes svar på hvor fornøyd eller misfornøyd de er med måten tildelings-

arbeidet er organisert på. Selv om de fleste hovedsakelig er fornøyd, varierer scorene mellom
kommunene forholdsvis mye, fra 4,8 i Os til 3,0 i Trøgstad og Spydeberg. Hobøl gir seg en
vesentlig høyere score i år, sammenlignet med i 2016 og i fjor, hvor de var mest kritisk av samtlige
kommuner. Bortsett fra i Lillesand gir A-kommunene seg en bedre score enn i 2016.
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Figur 5-31 Ansattes svar på hvor fornøyd eller misfornøyd de er med måten tildelingsarbeidet er organisert på,
2016 (lys søyle) -2018 (mørk søyle)
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Opplevd likhet i tildelingsprosessen

Likhet i tjenesteutøvelsen er et ideal for de fleste offentlige virksomheter, og er også et av de
overordnede målene for forsøket. Likebehandling i tildelingen av tjenesten vil trolig også gjenspeile
hvorvidt kommunen har gode rutiner og verktøy i tildelingen.
Figur 5-32 viser de ansattes svar på om de oppfatter at kommunen ivaretar prinsippet om

likebehandling i tildeling av tjenester. Poengsummene varierer mellom 4,5 og 3,0, Søgne og Os gir
seg selv best score og Våler og Spydeberg gir seg selv lavest. 9 av 12 kommuner vurderer seg
selv bedre i år.
Figur 5-32 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunen ivaretar prinsippet om likebehandling i tildeling av
tjenester, 2016 (lys søyle) -2018 (mørk søyle)
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5.4.4

Enhetlige og faste rutiner i tildelingsprosessen

Enhetlige og faste rutiner henger nært sammen med likebehandling i tildelingen. Dersom praksis
for tildeling varierer fra person til person, eller svinger mye over tid, øker sannsynligheten for at
prinsippet om likebehandling ikke følges.
Figur 5-33 viser de ansattes svar på om de oppfatter at kommunen har enhetlige og faste rutiner for

tildeling av tjenester. Mange av de ansatte gir kommunen høy score på dette, selv om det er en del
variasjon mellom dem. Respondentene fra Os gir kommunen høyest score, og Trøgstad gir lavest.
A-kommunene Hobøl og Stjørdal, som i utgangspunktet var noe kritisk i 2016, gir seg selv en
markant høyere score. I motsatt retning går C-kommunene Våler, Fjell og Trøgstad, som er langt
mindre positiv i år.
Figur 5-33 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunen har enhetlige og faste rutiner for tildeling av
tjenester, 2016 (lys søyle) -2018 (mørk søyle)
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Rutiner for revurdering av vedtak

Gode rutiner for revurdering av vedtak er viktig fordi brukernes behov i mange tilfeller varierer stort
over tid. F.eks. vil en person som nettopp er utskrevet fra sykehus gjerne trenge mye oppfølging i
starten, som kanskje kan justeres ned dersom situasjonen bedrer seg. Rutiner for revurderingen av
vedtak gjør at vedtak er tilpasset brukerens behov.
Figur 5-34 viser ansattes svar på spørsmålet om i hvilken grad de vurderer at kommunen har gode

rutiner for revurdering/evaluering av vedtakene. Resultatene viser at det er forholdsvis store
forskjeller mellom kommunene. C-kommunene Fjell, Oppdal og Søgne opplever at de har gode
rutiner for dette. Våler har en klart lavere poengsum i 2018 sammenlignet med 2016. Bortsett fra
Lillesand, som i utgangspunktet vurderte seg høyt på dette punktet, vurderer A-kommunene seg
bedre i 2018.
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Figur 5-34 Ansattes svar på i hvilken grad de vurderer at kommunen har gode rutiner for revurdering/
evaluering av vedtakene, 2016 (lys søyle) -2018 (mørk søyle)
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Bruk av kartleggingsskjema i tildelingsprosessen

De fleste kommuner har kartleggingsskjema som benyttes i dialog med brukeren når det tildeles
tjenester. Kartleggingsskjema er et verktøy i tildelingsprosessen, og kvaliteten på skjemaet vil
kunne påvirke hvilke forhold som blir kartlagt. I forbindelse med forsøksordningen har Helsedirektoratet også utviklet et nytt kartleggingsskjema/samtaleguide som kommunene skal bruke i
tildelingen.
Figur 5-35 viser respondentenes svar på om de oppfatter at kommunen benytter et kartleggings-

skjema som understøtter arbeidet med tildeling på en god måte. A-kommunene ser ut til å være
godt fornøyd med hvordan skjemaet fungerer, og har en markant høyere poengsum i 2018. Dette
fremkommer også i intervjuene som er gjort med ansatte i de ulike forsøkskommunene.
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Figur 5-35 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunen benytter et kartleggingsskjema (samtaleguide) som
understøtter arbeidet med tildeling på en god måte, 2016 (lys søyle) -2018 (mørk søyle)
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Kvalitet på IKT-system i tildelingsprosessen

Figur 5-36 viser svar fra spørreundersøkelsen på om de ansatte oppfatter at kommunen har et IKT-

system som støtter opp om en god og effektiv saksbehandling. Poengsummene varierer fra 4,7 for
Oppdal og 2,5 for Selbu. Mens alle A-kommunene vurderte seg bedre i 2017 sammenlignet med
2016, ser vi i år en litt mindre positiv vurdering i Os og Lillesand. Sammenlignet med mange av
spørsmålene som ble stilt, stiller mange av respondentene seg noe mer kritisk til IKT-systemet.
Figur 5-36 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunen har et IKT-system som støtter opp om en god og
effektiv saksbehandling, 2016 (lys søyle) -2018 (mørk søyle)
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5,0
I svært stor grad

5.4.8

Bruk av søknadsskjema i tildelingsprosessen

Figur 5-37 viser de ansattes svar på om de oppfatter at kommunen har et søknadsskjema som

understøtter arbeidet med tildeling på en god måte. Alle A-kommunene vurderer seg selv bedre i
2018. Svarene for de andre kommunene går i begge retninger. Vi mangler svar fra Spydeberg i
2018.
Figur 5-37 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunen har et søknadsskjema som understøtter arbeidet
med tildeling på en god måte, 2016 (lys søyle) -2018 (mørk søyle)
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Saksbehandling i tråd med Helsedirektoratets veileder

Helsedirektoratet publiserer veiledere for å gi uttrykk for sentrale myndigheters forståelse av god
og riktig saksbehandling i helse- og omsorgstjenestene, og omsetter reglene på området til praktisk
bruk. Den tidligere veilederen IS-1040 Saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenester ble i februar 2016 erstattet med IS-2442 Veileder for saksbehandling - Tjenester etter
helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 3-8. Saksbehandling i samsvar
med veilederen vil derfor være en indikator på hvorvidt kommunen følger gjeldende føringer og
praksis på saksbehandling. En svakhet ved spørsmålet er at ikke nødvendigvis alle de ansatte i
kommunene er kjent med den nye veilederen.
Figur 5-38 viser de ansattes svar på om de oppfatter at saksbehandlingen er i tråd med veilederen.

Poengsummene varierer fra 4,8 til 3,8, som betyr at kommunene i stor grad vurderer at
saksbehandlingen er i tråd med veilederen. Søgne og Os gir seg selv høyest poengsum. Bortsett
fra Lillesand, som i utgangspunktet vurderte seg positivt, vurderer A-kommunene seg vesentlig
bedre i 2018.
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Figur 5-38 Ansattes svar på om de oppfatter at saksbehandlingen er i tråd med Helsedirektoratets veileder for
saksbehandling, 2016 (lys søyle) -2018 (mørk søyle)
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6 Økonomiske effekter av forsøket
for kommunene
Kapittel 5 redegjorde for hvordan utviklingen har vært i kommunene både med tanke på tjenestene
og tildelingsprosessen. Dette kapittelet gir en kortfattet redegjørelse for noen av de økonomiske
sidene ved forsøket, både for kommunenes del og for staten. Hensikten med kapittelet er å
synliggjøre hvilke økonomiske effekter forsøket har hatt for kommunen, ettersom vi mener dette er
sentralt for å forklare utvikling i tjenester og tildeling.
Kapittelet er en kortversjon av en egen rapport av Agenda Kaupang og Proba Samfunnsanalyse
som ble offentliggjort august 201817: Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av
kommunale helse- og omsorgstjenester – analyse av økonomisk utvikling og beregning av
kommunale enhetskostnader. For nærmere beskrivelser av metode mv. henvises det til denne
rapporten.
Avsnitt 6.1 beskriver utbetalte tilskudd til A-kommunene i 2016 og 2017. Avsnitt 6.2 beskriver
kommunenes økonomiske gevinster av finansieringsmodellen.

6.1 Utbetalingen av tilskudd i 2017
Finansieringsmodellen i A-kommunene går ut på at det gjøres et uttrekk av kommunens ramme for
pleie- og omsorgstjenester. Dette erstattes av en finansieringsmodell som består av vedtakstilskudd (enhetspriser), et rundsumtilskudd for å dekke en del faste kostnader, pluss et inntektspåslag. Finansieringsmodellen er nærmere omtalt i kapittel 2.2.
I 2017 var uttrekket på 980 mill. kr og det nye øremerkede tilskuddet på 1 157 mill. kr (jf. tabellen
under):
Tabell 6-1 Tilskudd i forsøket 2016 og 2017. Millioner kroner. Kilde: Helsedirektoratet

Kommune
Hobøl
Lillesand
Os
Stjørdal
I alt

2016

2017

Samlet Vedtaks- Rundsum- Inntektstilskudd tilskudd tilskudd påslag
54,7
50,6
1,7
2,3
103,9
93,7
5,9
4,4
168,8
154,5
8,3
6,1
198,6
180,9
10,1
7,6
526,0
479,7
26,0
20,4

Samlet Vedtaks- Rundsum- Inntektstilskudd tilskudd tilskudd påslag
115,0
107,8
3,6
3,6
224,1
205,2
12,0
6,9
375,3
348,7
16,9
9,7
442,1
409,3
20,7
12,0
1 156,5 1 071,1
53,3
32,2

Uttrekket var på 526 mill. kr i 2016 og 980 mill. kr i 2017. Merk at finansieringsmodellen for 2016
kun hadde effekt for 6-8 måneder (avhengig av tjeneste). Vi har videre sammenliknet nivået på
uttrekket med summen av vedtaks- og rundsumtilskuddet (jf. tabellen under).

17

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/analyse-av-okonomisk-utvikling-og-beregning-av-kommunaleenhetskostnader/id2609525/

R9272-05 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester ► 2018 ► 116

Tabell 6-2 Uttrekk, vedtakstilskudd, rundsumtilskudd 2016 og 2017. Millioner kroner. Kilde: Helsedirektoratet

2016
Kommune
Hobøl
Lillesand
Os
Stjørdal
I alt

Uttrekk
50,9
99,4
153,2
188,7
492,1

Vedtak+
Rundsum
52,4
99,5
162,7
191,0
505,7

2017
Differanse
1,5
0,1
9,6
2,4
13,6

Uttrekk
101,8
198,4
305,0
374,9
980,1

Vedtak+
Rundsum
111,4
217,3
365,6
430,1
1 124,4

Differanse
9,6
18,9
60,6
55,2
144,3

Tabell 6-2 viser at de fire kommunene fikk 1 124 mill. kr av samlet tilskudd for vedtaks- og
rundsumtilskudd, noe som tilsvarer en differanse (sammenlignet med uttrekket) på 144 mill. kr i
2017. I tillegg til dette kom det forutsatte inntektspåslaget på 32 mill. kr.
Utvikling i utbetaling av tilskudd
Det har vært gjennomført et omfattende arbeid for å etablere data over tjenestene med tilstrekkelig
kvalitet. Representanter for de fire kommunene har fortalt at oppryddingen har gitt nyttig innsikt i
styringen av tjenestene. Vi har gjort et forsøk på å bruke dataene som et grunnlag for en analyse
av utviklingen i tjenestene. Det har vist seg at ryddingen som også har pågått i 2017 har gjort
tolkningen vanskelig. Vår bruk av dataene blir nærmere omtalt i det følgende.
Utviklingen i 2017 var preget av at systemene ennå ikke var helt på plass. Det har tatt tid at
fagsystemene teknisk har kunnet håndtere 2:1 bemanning. Det har også vært nødvendig å passe
på at summen av vedtatte timer ikke har oversteget tilgjengelige timer hos personale. Denne type
oppryddinger har påvirket nivået på korreksjonsoppgjørene. Utviklingen trenger derfor ikke være et
reelt uttrykk for utviklingen i aktiviteten.
Vi vet heller ikke hvor stor endringen er fra 2016. Grunnen til dette er at tilskuddet i 2016 kun var
basert på endringer i løpet av året. Endringene var regnet som differansen mellom personer med
nye vedtak om tjenester og personer som avsluttet sine tjenester i løpet av perioden. En slik litt
ufullstendig ordning henger sammen med at det har tatt tid å etablere vedtak med kvaliteten som
en fullstendig ordning krever.
Utbetalingen av vedtakstilskuddet er vist i tabellen under:
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Tabell 6-3 Utbetaling av tilskudd i 2017 fordelt på kvartal og tjenester, beløp i mill. kr

Hele
2017
Langtidsopphold på institusjon
141
Korttidsopphold på institusjon
78
Utskrivningsklare pasienter fra sykehus
2
Avlastning utenfor institusjon
13
Dagsenter
51
BPA
22
Helsetjenester i hjemmet
550
Praktisk bistand
57
Praktisk bistand, opplæring
131
Omsorgslønn
13
Støttekontakt
12

1
35
19
1
4
13
5
130
13
32
3
3

Institusjon
Helsetjenester, praktisk bistand
Andre tjenester
I alt

55
174
27
256

219
738
111
1 068

Kvartal 2017
2
3
35
36
19
22
0
0
4
3
14
13
6
6
134
138
13
13
33
33
3
3
3
3
54
181
30
265

58
185
27
270

4
35
17
1
3
12
5
148
18
33
3
3
52
199
27
278

Innholdet i tabellen over blir kommentert i det følgende:
► Det er store forskjeller i den økonomiske betydningen av ulike tjenester. Tilskuddet til

helsetjenester i hjemmet utgjør omtrent halvparten og tilskuddet til institusjon rundt en femtedel
av det samlede tilskuddet.
► Kommunene får finansiert utgiftene til utskrivningsklare pasienter som en del av forsøket. En

mulig effekt kan være at kommunene ikke like raskt tar imot slike pasienter som følge av at
staten betaler. Tilskuddet til disse pasientene har imidlertid vært på et lavt nivå gjennom 2017.
► Utgiftene til helsetjenester i hjemmet har vokst gjennom 2017. Veksten har vært spesielt sterk i

Stjørdal som har etablert et såkalt innsatsteam i 2017.
► Det har vært en sterk økning gjennom året. Utbetalingen i fjerde kvartal er 8,6 prosent høyere

enn i første kvartal. Vi vet imidlertid ikke hvor mye av endringen som kan knyttes til
opprettinger. Dette henger blant annet sammen med at Os og Stjørdal har hatt rettinger i
4. kvartal som også gjelder tidligere perioder i 2017.
Utviklingen i 2017 for de fire kommunene er vist i tabellen på neste side.
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Tabell 6-4 Aktivitetsbasert tilskudd samlet for de fire A-kommunene fordelt på fire kvartaler i 2017. Millioner
kroner

Langtidsopphold
Korttidsopphold
Utskrivningsklare fra sykehus
Avlastning utenfor institusjon
Dagsenter
BPA
Helsetjenester
Praktisk bistand
Praktisk bistand, opplæring
Omsorgslønn
Støttekontakt
Institusjon
Helsetjenester, praktisk bistand
Andre tjenester
I alt

Langtidsopphold
Korttidsopphold
Utskrivningsklare fra sykehus
Avlastning utenfor institusjon
Dagsenter
BPA
Helsetjenester
Praktisk bistand
Praktisk bistand, opplæring
Omsorgslønn
Støttekontakt
Institusjon
Helsetjenester, praktisk bistand
Andre tjenester
I alt

Hobøl- kvartal 2017
1
2
3
5,5
5,6
5,8
1,9
2,8
2,6

4
5,7
1,8

vekst 1.4 kv
3,4 %
-4,5 %

1,5
1,5
1,7
5,9
2,6
4,7
0,4
0,2

1,5
1,5
1,7
5,9
2,6
4,6
0,5
0,3

1,3
1,2
1,8
6,1
3,1
4,9
0,6
0,2

1,4
1,4
1,7
6,0
2,6
4,5
0,4
0,2

-6,8 %
-8,4 %
2,6 %
1,6 %
2,2 %
-3,1 %
1,2 %
-23,0 %

0,4
3,2
1,0
21,7
2,1
4,5
0,3
0,5

0,4
3,9
1,0
22,4
2,1
4,0
0,4
0,5

0,1
3,4
1,0
24,4
2,1
5,1
0,5
0,6

7
13
5
26

8
13
5
27

8
14
5
28

8
13
5
26

1%
0%
-4 %
0%

16
28
5
49

15
28
6
50

16
32
6
53

1
6,8
5,0

Os - kvartal 2017
2
3
6,0
6,9
5,3
6,3

vekst
4 1.-4 kv
5,1 -24,9 %
5,5 10,1 %

Lillesand - kvartal 2017
1
2
3
4
12,2 12,7 12,3 12,2
3,4
2,7
3,7
4,2

vekst
1.-4 kv
-0,1 %
22,0 %

0,4 8,8 %
2,9 -10,1 %
1,0 2,2 %
23,7 9,2 %
2,5 17,2 %
4,5 -1,0 %
0,5 58,9 %
0,5 8,6 %
16
31
5
52

5%
8%
-1 %
6%

Stjørdal - kvartal 2017
vekst
1
2
3
4 1.-4 kv
10,8 10,5 10,8 11,8 9,4 %
8,5
8,6
9,6
5,6 -33,6 %

1,2
4,5
1,7
42,5
2,9
15,7
1,2
1,2

1,3
4,8
3,4
43,3
2,9
15,7
1,2
1,4

1,0
5,0
2,6
45,5
3,1
14,7
1,2
1,3

1,0
4,8
2,5
47,0
7,5
15,5
1,2
1,4

-16,4 %
6,9 %
48,9 %
10,6 %
159,5 %
-0,8 %
-3,0 %
16,0 %

0,7
3,5
0,4
59,5
5,1
6,8
0,9
0,9

0,6
3,6
0,1
62,7
5,2
9,0
1,3
0,9

0,3
3,0
0,1
62,2
5,2
8,3
0,9
1,0

0,4
3,0
0,1
71,1
5,3
8,6
1,1
1,0

-40,3 %
-13,9 %
-78,4 %
19,5 %
3,7 %
25,7 %
21,3 %
14,8 %

12
61
10
83

11
62
12
85

13
63
11
88

11
70
11
92

-10 %
15 %
11 %
11 %

19
71
6
97

19
77
7
103

20
76
5
101

17 -9,5 %
85 18,9 %
6 -12,2 %
108 11,2 %

Tabellen over blir kommentert i det følgende:
► Det samlede vedtakstilskuddet i Hobøl er omtrent på samme nivå i første og siste kvartal. Det

er også relativt stor stabilitet i tilskuddet som de ulike tjenestene utløser.
► Lillesand er i en mellomstilling med en vekst på 6 prosent. Her er det særlig helsetjenester i

hjemmet som vokser.
► Økning i tilskuddet har vært på over 10 prosent i Os og Stjørdal. I begge kommuner har

institusjon gått ned, men helsetjenester og praktisk bistand (Os) har økt langt mer. Utviklingen
er preget av omkodingen av tjenester som kommunene har foretatt.
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6.2 Beregning av økonomiske gevinster
Som beskrevet i 6.1 er det en betydelig differanse mellom uttrekket fra kommunerammen og det
kommunene får tilbake i form av tilskudd. Selv om noe av tilskuddene går til å dekke faktisk økning
i tjenestene, lar store deler av beløpet seg ikke forklare ut fra dette. Dette kapittelet oppsummerer
og analyserer andre årsaker til at kommunene går med såpass store overskudd som følge av
forsøket.
Vi har beregnet de økonomiske gevinstene for kommunene som følge av tre forhold:
► Demografi: De fire A-kommunene har alle en sterk vekst i aldersgruppene som utløser behovet

for pleie- og omsorgstjenester. Denne veksten bidrar til å øke nivået på rammetilskuddet.
Uttrekket i forsøket er imidlertid basert på en mer forsiktig vekst. Resultatet er en økonomisk
gevinst for kommunens øvrige tjenester.
► Ressurskrevende tjenester: Kommunenes egenandel for dette øremerkede tilskuddet var på

138,9 mill. kr i 2015. Dersom kommunene ikke hadde vært med i forsøket ville egenandelen
vært på 169,2 mill. kr i 2017. Mesteparten av økningen blir finansiert gjennom vedtakstilskuddet. Vi har beregnet gevinstene for de fire kommunene.
► Kommunenes enhetskostnader. Vi har beregnet gevinster og tap som følge av at kommunenes

enhetskostnader avviker fra de statlige satsene. Resultatet av beregningene er vist i tabellen
under.

Tabell 6-5 Beregnet økonomisk gevinst for kommunene i 2016, 2017 og 2018. Millioner kroner

Hobøl (A)
Lillesand (A)
Os (Hord.) (A)
Stjørdal (A)
I alt

Demografi
2016
2017
2,9
7,1
2,0
3,9
3,7
19,3
5,4
13,5
15,5
45,5

2018
7,2
8,3
23,4
20,8
59,5

RessursEnhetskrevende
tjenester kostnader
2017
2017
3,3
-2,1
7,7
9,5
6,0
14,8
5,1
30,7
22,1
52,9

Samlet
gevinst
2017
8,3
21,1
40,1
49,2
120,5

Den økonomiske gevinsten knyttet til demografi er beregnet til 45,5 mill. kr for 2017, jf. tabellen
over. Det er beregnet en økonomisk gevinst for alle kommunene. Gevinsten er størst i Os og
Stjørdal. Gevinsten har vokst fra 2016 til 2017 og den vil vokse ytterligere i 2018. Vi vet ikke om
disse gevinstene har ført til økte utgifter for kommunens øvrige tjenester.
Den samlede gevinsten for ressurskrevende tjenester er beregnet til 22,1 mill. kr. Alle de fire
kommunene har gevinst. Alle kommunene utenom Hobøl har i gjennomsnitt lavere enhetskostnader enn satsene brukt i forsøket, og den samlede gevinsten er på 52,9 mill. kr. I 2017 var
den samlede beregnede gevinsten for alle de tre områdene på i underkant av 120,5 mill. kr.
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7 Oppsummering og vurdering
Dette kapittelet oppsummerer de ulike kildene og vurderer i hvilken grad forsøket har påvirket
kommunene. Det går først gjennom hvordan forsøket har påvirket tildelingspraksis (7.1), deretter
hvilke endringer som kan påvises i sammensetningen av tjenester (7.2). Deretter diskuteres det
hvilke deler av forsøket som har ført til de påviste endringene. Avslutningsvis diskuteres det
hvorvidt forsøket har gitt økt likebehandling og riktigere behovsdekning.

7.1 Hvordan har forsøket påvirket kommunenes
tildelingspraksis?
Et av hovedformålene med forsøket var å gjøre tildelingspraksisen mer profesjonell. Mye tyder på
at forsøket så langt har bidratt til en betydelig kvalitetsheving av arbeidet med tildeling av tjenester.
Dette avsnittet gjennomgår nærmere hvilke effekter forsøket ser ut til å ha hatt på tildelingsprosessen.
Resultatene i Figur 7-1 oppsummerer det mange andre kilder viser, nemlig at forsøket har hatt stor
påvirkning på kommunens tildelingspraksis.
Figur 7-1 Deltakelsen i forsøket har medført merkbare endringer i kommunens tildelingspraksis 18
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Dette er et funn som bekrefter det som framkom i fjorårets rapport, og som støttes opp både av de
ulike spørsmålene i spørreundersøkelsen (se kapittel 5.2 til 5.4), og av intervjuene gjort i
kommunene.
Nullpunktmålingen i 2016 viste at de ansatte generelt sett var fornøyd med de ulike sidene av
tildelingsprosessen, og at de ansatte i C-kommunene i gjennomsnitt ga høyere score enn ansatte i
A- og B-kommunene. I undersøkelsen i 2017 så man at det overordnede bilde var mye av det
samme, men at A-kommunene på mange av spørsmålene ga seg selv en høyere score.
Det overordnede inntrykket fra spørreundersøkelsen i 2018 er at respondentene fra A-kommunene
befester seg på et generelt høyere tilfredshetsnivå sammenlignet med 2016, altså at de ansatte
vurderer de ulike sidene av tildelingsprosessen som bedre. På enkelte faktorer, som er sentrale i
forsøksordningen, vurderer respondentene i A-kommunene tildelingsprosessen som klart bedre i
2018. Det gjelder flere sider av brukermedvirkningen, bruken av søknadsskjema og kartleggingsskjema og i noen grad tverrfaglig kompetanse.

18

Vi har ingen respondenter fra Spydeberg som har svart på spørsmålet.
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Resultatene viser også tegn til at forsøksordningen har påvirket respondentenes oppfatning i Akommunene mer enn respondentene i B- og C-kommunene. Det ser altså ut til at endringen ikke
uten videre kan knyttes til en generell forbedring i alle kommunene.
Undersøkelsen viser også frem områder hvor respondentene i A-kommunene er noe mer kritiske.
Det gjelder vurdering av IKT-systemene og tjenestedekningen i omsorgstrappa. Begge disse er
ressurskrevende å endre på, og muligens noe som ligger utenfor hva man kan forvente at
forsøksordningen skal kunne påvirke.
Videre omtales noen sentrale utviklingstrekk knyttet til tildelingspraksis, som i stor grad tegner det
samme bildet som i 2017.
Brukermedvirkningen i tildelingsprosessen oppleves som styrket
Den individuelle brukermedvirkning oppleves som styrket i A-kommunene. Dette innebærer blant
annet at forsøkskommunene i større grad:
-

innhenter informasjon om brukerens situasjon og behov
innhenter informasjon om hva som er viktig for brukeren
innhenter informasjon fra pårørende
fatter vedtak som gjenspeiler brukerens behov
dokumenterer brukermedvirkningen bedre i vedtakene

Når det gjelder brukermedvirkning på systemnivå er ikke den påvirket på samme måte.
Vi har ikke grunnlag for å bekrefte (eller avkrefte) om brukernes og pårørendes opplevelse av
brukermedvirkning stemmer overens med det de ansatte i kommunen opplever. Utvalget
brukere/pårørende er relativt lite, og deres opplevelse av kommunen er primært knyttet til
tjenesten, ikke til tildelingsprosessen.
Økt kompetanse og samhandling i tildelingen
De fleste informantene opplever nå at kapasiteten i tildelingsenheten har kommet opp på et godt
nivå, der noen i 2017 fortsatt ga inntrykk av at de var i en hektisk fase. De administrative sidene av
vedtak og tildeling beskrives som mindre omfattende enn tidligere. Noen trekker imidlertid fram at
forestående arbeid med kommunesammenslåing trekker en del ressurser.
De fleste A-kommunene rekrutterte allerede i 2017 slik at de fikk større faglig bredde i teamet, og
dette påvirker også de ansattes opplevelse av tilgang til riktig fagkompetanse.
Samarbeidet med de ansatte i økonomifunksjonen beskrives fortsatt som godt. Samarbeidet med
utførerenheter og eksterne aktører (f.eks. spesialisthelsetjenesten, NAV mv.) – som i 2017
framstod som uendret – beskrives nå som styrket.
A-kommunene har i snitt økt tildelingsenhetene med om lag 1,5 årsverk hver sammenlignet med
2015.
Bruk av samtaleguide og søknadsskjema oppleves som nyttig
Ansatte i kommunene svarer både gjennom spørreundersøkelsen og intervjuene at samtaleguiden
som benyttes i kartleggingen av brukerne oppleves som et nyttig verktøy. Denne tendensen er
enda sterkere i 2018 enn 2017, noe som kan tyde på at kommunene har blitt vant med å bruke
verktøyet. De motforestillingene som ble presentert i 2017 knyttet til hvor omfattende skjemaet er,
var i mindre grad til stede i 2018.
Videre oppleves også søknadsskjema som godt tilpasset den nye måten å tildele tjenester på.
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Sjekklistene oppleves i mindre grad som nyttige i tildelingsprosessen.
Styrket vedtakspraksis
Både spørreundersøkelsen og intervjuene gir et entydig bilde av at kvaliteten på vedtakene er
styrket. Dette gjelder blant annet at de:
-

revurderes hyppigere og mer systematisk
har høyere forvaltningsfaglig kvalitet
er tydeligere på hvilke mål som settes for brukeren
står i bedre forhold til de tjenestene som faktisk utføres

Oppryddingen som har blitt gjort i koder og den løpende rapporteringen til Helsedirektoratet har
hevet kvaliteten på dataene, og gjør at kommunene i større grad enn tidligere stoler på egen
vedtaksstatistikk. Nye verktøy gjør det også enklere å sammenholde vedtak og timelister, noe som
gir en viss kontroll med at vedtak faktisk gjennomføres. Videre har det vært arbeidet med «klart
språk» for å gjøre det lettere for brukeren å forstå vedtakene.
Bedre styringsgrunnlag
De fleste informanter i kommunene trekker fram at de gjennom forsøket har fått bedre oversikt over
tjenestebildet i kommunen. Dette gjelder særlig politikere, rådmenn, kommunalsjefer og ansatte/
ledere innen økonomi som har fått bedre oversikt over en sektor som tidligere har framstått mer
uoversiktlig. Dette henger blant annet sammen med riktigere koding av vedtak, tilskuddsrapportering og kommunens egen innsats med å kartlegge egne enhetskostnader.

7.2 Hvordan har forsøket påvirket kommunenes tjenester?
For å oppsummere hvordan forsøket har påvirket tjenestene i forsøkskommunene, tar vi
utgangspunkt i indikatorene som er beskrevet i kapittel 5.1, samt dybdeanalysene som er gjort i
hver enkelt kommune.
I analysen av tjenesteutviklingen er det viktig å være oppmerksom på at de fire A-kommunene er
preget av en sterk vekst i aldersgruppene som har behov for pleie- og omsorgstjenester. For de fire
kommunene er det i perioden fra 2014 til 2020 beregnet en vekst i behovet som følge av demografisk utvikling på 3,2 prosent i gjennomsnitt per år.
Tabell 7-1 viser en oppsummering av hvordan A-kommunene har utviklet seg i forsøksperioden på
indikatorene beskrevet i kapittel 5.1. Hovedfunnene vist i tabellen viser både noen felles utviklingstrekk og områder hvor utviklingen i kommunene har vært forskjellig.
Tabell 7-1 Hovedfunn for gjennomgang av indikatorer knyttet til utvikling av tjenestene

Indikator

Hobøl

Lillesand

Os

Stjørdal

Hovedbildet

Utgifter til personer
med nedsatt
funksjonsevne

Høyt nivå,
svak vekst

Høyt nivå,
svak vekst

Lavt nivå,
sterk vekst

Lavt nivå,
sterk vekst

Konvergerende
tjenestenivå

Utgifter til personer
med psykiske
problemer og
rusproblemer

Lavt nivå,
sterk vekst

Lavt nivå,
sterk vekst

Lavt nivå,
sterk vekst

Høyt nivå,
svak vekst

Konvergerende
tjenestenivå

Utgifter til eldre mv

Sterk vekst
for
institusjon og
hjemmetjenester

Sterk vekst
for
institusjon og
hjemmetjenester

Sterk vekst
for
institusjon og
hjemmetjenester

Sterk vekst
Økte utgifter til både
for
institusjon og
institusjon og hjemmetjenester
hjemmetjenester

R9272-05 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester ► 2018 ► 123

Andel utgifter brukt
på institusjon

Økning

Økning

Økning

Økning

Brudd i trend fra før
forsøket startet

Bruttoutgifter per
oppholdsdøgn

Økning

Økning

Økning

Økning

Viktigste forklaring
til økte utgifter
institusjon

Langtidsopphold på
sykehjem

Reduksjon

Reduksjon

Svak økning

Reduksjon

Reduksjonen fra før
forsøket startet er
forsterket

Lege- og
fysioterapitimer på
sykehjem

Mindre
fysioterapi,
styrket
legetjeneste

Stabilt på
fysioterapi,
styrket
legetjeneste

Stabilt på
fysioterapi,
styrket
legetjeneste

Styrket
fysioterapi,
stabilt på
legetjeneste

Stabilt på
fysioterapi, styrket
legetjeneste

Korttidsopphold på
sykehjem

Økning

Svak
reduksjon

Økning

Økning

Betydelig styrking av
korttidstilbudet

Gjennomstrømming
for korttidsplasser

Noe svakt
nivå og
svekkelse

Styrking

Svekkelse

Svært god og To kommuner med
betydelig
styrking og to med
styrking
svekkelse

Helsetjenester i
hjemmet: Antall
brukere

Økning

Økning

Økning

Økning

Økningen fra før
forsøket startet er
forsterket

Helsetjenester i
hjemmet: Tildelte
timer i uken

Lavt nivå,
sterk vekst

Lavt nivå,
sterk vekst

Høyt nivå,
reduksjon

Høyt nivå
videreført

Konvergerende
tjenestenivå

Praktisk bistanddaglige gjøremål:
Antall brukere

Stabilt

Svak økning

Økning

Reduksjon

Reduksjonen fra før
forsøket startet er
stoppet opp

Praktisk bistand daglige gjøremål:
Tildelte timer i uken

Høyt nivå,
reduksjon

Lavt nivå,
reduksjon

Middels nivå
videreført

Lavt nivå,
reduksjon

Betydelig reduksjon

Dekning eldre

Redusert
dekning i alt
og for
institusjon

Uendret
dekning

Færre med
institusjon og
flere med
tilbud i
hjemmet

Redusert
samlet
dekning og i
hjemmet

Flere eldre klarer
seg selv, færre på
sykehjem

Fagkompetanse i
tjenestene

Lav, styrket

Høy,
redusert

Middels,
styrket

Høy, styrket

Styrking i tre av fire
kommuner

Ventetid
sykehjemsplass

Fortsatt
svært kort
ventetid

Fortsatt
lengre
ventetid enn
landet

Fortsatt kort
ventetid

Fortsatt
svært kort
ventetid

Kort ventetid i tre av
fire kommuner

Liggedager
utskrivningsklare
pasienter

Fortsatt lavt
nivå

Kraftig
økning

Kraftig
økning

Fortsatt lavt
nivå

To kommuner med
økning, to med
fortsatt lavt nivå

Hovedfunnene vist i tabellen over viser at det har vært noen felles utviklingstrekk, men også
områder hvor utviklingen i forsøkskommunene har vært forskjellig. Den videre drøftingen er knyttet
til noen hovedkonklusjoner som går på tvers av de ulike indikatorene.
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Økte kostnader til pleie- og omsorgstjenester for samtlige brukergrupper
Jevnt over har A-kommunene hatt en betydelig økning i kostnader til de fleste brukergrupper.
Samlet sett har brutto utgifter økt med ca. 15 prosent for de fire kommunene. Deler av dette
skyldes den demografiske veksten blant eldre brukere som det ble pekt på innledningsvis. Samtidig
er dette neppe den eneste forklaringen.
Tabell 7-2 Bruttoutgifter 2015-2017 fordelt på tre brukergrupper for A-kommunene. Millioner kroner

Hobøl
Lillesand
Os
Stjørdal
Gruppe
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016
I alt
106 115 124 220 226 246 311 346 381 412 437
Personer med nedsatt funksjonsevne
- under 18 år
5
3
3
6
8
12
11
12
16
14
15
- over 18 år
40
42
42
71
67
72
98 107 114
83 105
Personer med psykiske problemer og rusproblemer
- under 18 år
1
2
2
3
0
0
0
1
1
0
0
- over 18 år
5
9
10
14
17
21
32
44
48
68
56
Eldre mv.
- institusjon
34
36
40
89
96 100
57
63
73
70
72
- bolig med døgnomsorg 1
0
0
0
0
0
68
70
78 124 131
- andre hjemmetjeneste 21
24
28
36
39
42
44
48
51
54
58

Alle A
2017 2015 2016 2017
456 1 050 1 123 1 207
16
106

36
292

38
320

46
334

0
59

4
120

3
126

4
137

81
133
60

249
194
155

266
201
169

294
211
180

Videreført satsing på hjemmebaserte tjenester
I mange kommuner er selvhjulpne brukere et viktig mål. I de fire A-kommunene er det nå en større
andel eldre som klarer seg selv uten tjenester fra kommunen. Andelen innbyggere over 80 år som
er beboere på sykehjem har sunket fra 10,1 til 7,9 prosent fra 2015 til 2017 i A-kommunene. Dette
kan tyde på at kommunene i større grad har prioritert hjemmebaserte tjenester framfor institusjon.
For tjenester i hjemmet har andelen vært stabil på ca. 33 prosent i A-kommunene fra 2015 til 2017.
For B-kommunene er situasjonen relativt uendret fra 2015 til 2017 både på institusjon og
hjemmebaserte tjenester.
Mange av indikatorene viser at det er satset mer på hjemmetjenester:
•
•

•

•

•

Det har vært en betydelig vekst i utgiftene til hjemmebaserte tjenester for eldre
Den langsiktige utviklingen med flere brukere av helsetjenester i hjemmet har blitt
forsterket etter at forsøket startet (selv om andelen over 80 år med slike tjenester har holdt
seg stabil)
Gjennom hele perioden har det vært en tendens til en økning i antall korttidsplasser og en
reduksjon i antall langtidsplasser. Denne tendensen ser ut til å bli forsterket de to siste
årene med en særlig sterk vekst for korttidsplassene. Økningen i korttidsplasser i Akommunene kan altså være et uttrykk for en satsing på at brukerne skal klare seg hjemme.
Gradvis utbygging av spesialiserte funksjoner innen hjemmetjenestene har styrket
kompetansen om de særskilte behovene til ulike brukergrupper. Bedre kompetanse har gitt
et tilbud av bedre kvalitet og kanskje også gjort det mulig for flere å bo hjemme.
Redusert andel eldre over 80 år på sykehjem og ingen særlig endring i antall oppholdsdøgn på sykehjem på tross av flere eldre innbyggere i kommunene.

Betydelig økning i enhetskostnad på sykehjem
For alle de fire kommunene har andelen utgifter brukt på institusjon økt. Utviklingen fra 2015 til
2017 bryter med den langsiktige trenden både for de fire A-kommunene og resten av landet. Antall
sykehjemsplasser er på omtrent samme nivå i 2017 som i 2015 og derfor ikke en forklaring til at
trenden har blitt brutt. Hovedforklaringen er derfor at enhetskostnaden per oppholdsdøgn har økt.
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Fra 2015 til 2017 økte A-kommunene i snitt kostnaden per oppholdsdøgn med 21 prosent, fra
3 092 til 3 745 kr.
Det er flere mulige forklaringer til hvorfor bruttoutgiftene per oppholdsdøgn har økt:
•
•
•
•

•

•

•

Bemanningen ha blitt styrket helt bevisst for å kunne gi en bedre tjeneste til pasientene, i
form av høyere bemanning per bruker, flere aktiviteter mv.
Forsøkskommunene har hatt en viss økning i andelen korttidsplasser. Dette kan være noe
av forklaringen siden korttidsplassene jevnt over er noe dyrere i drift enn langtidsplassene.
Reduksjonen i andel eldre som er på institusjon kan reflektere at terskelen for å flytte til
institusjon har økt. Dette kan innebære at pleiebehovet per beboer på institusjon øker.
Som det fremkommer i kapittel 5.1.8 har antall legetimer per uke per beboer på sykehjem
økt fra 0,49 til 0,77 i A-kommunene. I tillegg til å utgjøre en ekstra kostnad i seg selv kan
det også være et tegn på at brukerne på sykehjem har et større pleiebehov enn tidligere.
Ved fravær er det vanlig at ikke alle vaktene blir erstattet. Økte utgifter kan være et resultat
av at det har blitt mer vanlig å fylle ledige vakter, og at dette har blitt gjort som følge av at
økonomien har blitt styrket gjennom forsøket. Det trekkes fram i flere intervjuer at midlene
fra forsøket har gjort det lettere å bruke vikar, og kjøpe private sykehjemsplasser.
For at bruttoutgiftene skal holdes på samme nivå, er det nødvendig at bemanningen
reduseres i takt med reduksjonen i pasienter. En mulighet kan være at det ikke er foretatt
en slik reduksjon, noe som kan ha flere forklaringer. Dersom kommunene ikke er sikre på
om reduksjonen i bruken av plasser er permanent, kan det være at man ikke uten videre
reduserer bemanningen. Videre kan det være krevende å redusere bemanningen dersom
reduksjonen i bruken av plasser er spredt på mange avdelinger.
I en situasjon med fallende antall pasienter, er det nødvendig med overordnet styring dersom man ønsker at rammene til enhetene skal endres i takt med endringer i aktiviteten.
Her er det mulig at kommunene verken har tilstrekkelig bevissthet om disse forholdene
eller har etablert den nødvendige styringen. Dette kan igjen være et resultat av at
kommunenes økonomi har blitt styrket gjennom forsøket.

Konvergerende tjenestenivå på noen områder
På noen områder kan det se ut som de fire A-kommunene har blitt likere med tanke på
tjenestenivå, i form av at de som har hatt et lavt kostnadsnivå har økt, mens de som har hatt et
høyt kostnadsnivå har redusert. Dette gjelder:
•

•

•

Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne: Både Hobøl og Lillesand har hatt
svakere vekst enn pris- og kostnadsveksten i kommunesektoren fra 2015 til 2017. Begge
kommunene lå høyt i utgangspunktet. Vekst har vært sterk for Os og Stjørdal, som var
blant kommunene som lå lavt.
Tjenester til personer med psykiske problemer og rusproblemer: For denne gruppen har
det fra 2015 til 2017 vært en sterk vekst for Hobøl, Lillesand og Os og reduksjon for
Stjørdal. I 2015 lå utgiftene i Stjørdal betydelig høyere enn de andre tre kommunene.
Tildelte timer til praktisk bistand og helsetjenester i hjemmet. A-kommunene tildeler i snitt
omtrent like mange timer helsetjenester i hjemmet i 2017 som i 2015. Det har vært en
økning for Hobøl og Lillesand som lå lavest i 2015, og en reduksjon for Os som lå høyest i
2015.

Det er uvisst i hvilken grad denne utviklingen har skyldtes kommunenes deltagelse i forsøket. Det
er mulig at kunnskapen som følger av deltagelse i forsøket har gjort kommunene bedre i stand til å
identifisere og justere tjenester hvor det er unormalt høye eller lave kostnader. En annen mulighet
er at ryddejobben som ble gjort ved oppstart av forsøket har gitt riktigere koding, og at differansen i
utgangspunktet skyldtes dette.
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7.3 Hvilken del av forsøket har gitt endringer i tildelingspraksis
og tjenester?
Dette kapittelet vurderer hvilke deler av forsøket som kan forklare utviklingstrekkene vi har påvist i
kapittel 7.1og 7.2.
Intervensjonen som forsøket utgjør består grovt sett av tre deler:
► Endret finansieringsmodell. Helse- og omsorgstjenester i A-kommuner har i stor grad blitt
finansiert gjennom enhetspriser for ulike tjenester, mens B-kommuner har fått et tilskudd fra
staten som utgjør en budsjettramme for disse tjenestene. Dette har erstattet kommunens
tidligere utgifter til helse og omsorg. Begge modeller har inkludert et inntektspåslag på
4 prosent. For analysens del opererer vi med to separate effekter av finansieringsmodellen:
o

Innretning av finansieringsmodell. Ved å (delvis) finansiere tjenestene gjennom
enhetspriser vil de økonomiske insentivene til hvilke tjenester man tildeler og
hvordan tjenestene utformes, endre seg.

o

Økte økonomiske rammer. Finansieringsmodellen har fungert slik at den
gjennomgående har gitt forsøkskommunene økte økonomiske rammer. Dette kan
ha konsekvenser som potensielt er ulike fra konsekvensene som følger av endret
insentivstruktur.

► Krav til tildelingsprosessen. A-kommuner har måttet tilfredsstille en rekke krav til tildeling av
tjenester, og de har fått nye verktøy å bruke i dette arbeidet. B-kommunene har ikke hatt
tilsvarende krav.
► Kompetanseutvikling. Kommunene – spesielt A-kommunene – har tatt del i en kompetanseog utviklingsprosess. De har blant annet deltatt på en rekke samlinger og arbeidet målrettet
med IT-systemer, maler, rapportering, saksbehandlingspraksis mv. i samarbeid med
Helsedirektoratet.
Ettersom forsøket består av flere intervensjoner er det interessant å drøfte hvilke av disse som
faktisk har ført til de observerte endringene i kommunene.
Styrket kompetanse, samhandling, brukermedvirkning og bruk av verktøy i tildelingsprosessen
Når det gjelder styrkingen av kompetanse, samhandling, brukermedvirkning og bruk av verktøy i
tildelingsprosessen er vår vurdering at dette hovedsakelig skyldes kombinasjonen av
kompetansehevingen som har skjedd i forsøket. Kommunene har måttet tilfredsstille en rekke krav,
og blitt gitt verktøy og midler til å møte disse kravene. Kommunene har tatt del i en lang rekke
aktiviteter, og blitt fulgt opp over tid. Kravene til tildelingsprosessen har stort sett harmonert med de
ansattes faglige ståsted og kommunenes eksisterende strategier på området, og kommunene har
selv bidratt i utviklingen av mye av materialet som har blitt brukt.
Gjennom forsøket har kommunene fått tilstrekkelig finansiering til å bygge opp kapasiteten i
tildelingsenheten for å kunne møte de nye forventningene. Utover den rene tilførselen av ekstra
midler er det imidlertid uklart hvilken påvirkning selve finansieringsmodellen har hatt. Vår vurdering
er at disse effektene også kunne vært oppnådd gjennom mer rendyrkede kompetanseutviklingsprosjekter, uten å endre finansieringsmodell.
Styrket vedtakspraksis og styringsgrunnlag
Som beskrevet har kommunene blitt bedre til å fatte vedtak, i form av at de setter tydeligere mål, er
forvaltningsfaglig bedre fundert, og revurderes hyppigere. Videre har det blitt arbeidet med riktig
koding av vedtak og bedre rapportering. Økonomiavdelingene har fått en mye tydeligere rolle inn i
pleie- og omsorgssektoren enn de hadde tidligere. Dette har gitt kommunene langt bedre oversikt
over egne tjenester og kostnader forbundet med disse. Alle A-kommunene framhever dette som et
krevende arbeid, men mener det gir store positive effekter når det først er på plass.
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Vår vurdering er at disse effektene ikke bare er en følge av krav til tildelingsprosessen og
kompetanseutvikling, men at de også er direkte knyttet til finansieringsmodellen. Det å gå gjennom
samtlige vedtak, arbeide målrettet med datakvalitet og integrere tjenestene så tett mot økonomistyringen er et tungt administrativt løft som det er vanskelig for en kommune å gjennomføre. Vår
vurdering er at slike typer oppgaver sjelden blir prioritert i kommunen fordi man da må sette av
store ressurser til administrativt arbeid framfor mer brukernære tiltak. Det krever også ekspertise
og samarbeid med andre. Finansieringsmodellen har imidlertid gjort det helt nødvendig å prioritere
dette, siden riktig vedtakspraksis og rapportering er en forutsetning for kommunens inntekter. I
motsetning til de mer brukernære delene av tildelingsprosessen mener vi derfor at denne effekten
ville vært vanskeligere å oppnå uten en aktivitetsbasert finansieringsmodell tilsvarende den som
benyttes i forsøket.
Generell økning i kostnader til pleie- og omsorgtjenester, særlig enhetskostnader på sykehjem
Som beskrevet i kapittel 7.2 har de samlede brutto utgiftene økt med ca. 15 prosent for de fire Akommunene. Denne økningen er gjeldende for de fleste tjenester og brukergrupper. Selv om noe
av dette skyldes demografiske effekter er dette likevel en betydelig økning i kommunenes
kostnadsnivå. Mange kommuner uttrykte før forsøket at de så en risiko for at forsøket ville øke
kommunens kostnader til et nivå som ikke er bærekraftig når forsøket avsluttes.
Den statlige finansieringen – med enhetspriser for en rekke tjenester – gjør at kommunene har
mulighet til å fatte flere vedtak, så lenge kommunens kostnader til å drive tjenestene ikke er for
høye. Insentivmekanismene i finansieringsmodellen skulle derfor isolert sett tilsi at kommunene
burde vedta mange tjenester, men holde enhetskostnadene lave. Grunnen til at kommunene nå
har høyere kostnader er imidlertid det motsatte: andelen som mottar tjenester er stabil eller synker,
men kostnadene til drift av tjenestene (særlig institusjon) øker. Slik sett går utviklingen på tvers av
det man skulle forvente.
Vår vurdering er at det er to forklaringer på denne utviklingen:
1. Den generelle økningen i midler til kommunen – beskrevet i kapittel 6 – som derfor best
forklarer økningen i kostnadsnivå. Ettersom kommunenes pleie- og omsorgstjenester
mottar langt mer fra staten enn de ville gjort over kommunebudsjettet har de nå råd til å
prioritere både generell styrking av driften (for eksempel økt bruk av vikarer ved fravær
eller lavterskel aktivitetstilbud), og til å investere i utvikling av tjenestene (f.eks.
kompetansetiltak og velferdsteknologi).
2. Endret tildelingspraksis har gitt redusert bruk av institusjonsplasser og økt bruk av
hjemmebaserte tjenester. Dette gjør at de som får institusjonsplass i gjennomsnitt har
større pleiebehov en før. Resultatet er høyere kostnader per plass.
Videreført satsing på hjemmebaserte tjenester
I kapittel 7.2 vises det også til at andelen innbyggere over 80 med institusjonsplass går ned, og at
det på tross av flere eldre ikke er flere oppholdsdøgn på sykehjem. Samtidig er det en økning i
satsingen på hjemmebaserte tjenester.
Vår vurdering er at dette primært skyldes at kommunene har videreført eksisterende praksis med
tanke på å satse på hjemmebaserte tjenester. Som tidligere nevnt går utviklingen i hele Norden i
retning av flere som får tilbud i eget hjem og færre som får tilbud på institusjon. Ønske om en
boliggjøring av tilbudet står sterkt blant kommunene i landet og også i forsøkskommunene. Dette er
nok den viktigste forklaringen til at satsingen på hjemmetjenestene har blitt forsterket også etter at
forsøket startet. Slik sett er det ikke sikkert at forsøket har påvirket dette i særlig grad.
I den grad forsøket har hatt effekt har kravene til tildelingspraksis og kompetansehevingen som
fulgte av forsøket styrket denne trenden, siden føringene som ligger i forsøket underbygger denne
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trenden. Svarene fra våre informanter kan tyde på at noe av forklaringen også kan være at
kommunene ikke vil pådra seg kostnader, som må kuttes etter av forsøket er over. Ettersom tildelte
timer per bruker ikke ser ut til å øke, er det ikke grunnlag for å hevde at finansieringsmodellens
insentiver til å «overprodusere» antall tildelte timer har materialisert seg i praksis.
Konvergerende tjenestenivå på noen områder
Som beskrevet i kapittel 7.2 blir forsøkskommunene likere hverandre med tanke på noen tjenester.
Denne effekten vurderes som usikker.
I den grad det skjer en konvergens mellom kommunene er vår vurdering først og fremst at det
skyldes at kommunene har fått innsikt og kompetanse om egne tjenester. Dette er sannsynlig siden
kommunene gjennom forsøket har fått presentert egne tjenester på en helt ny måte, og lært av de
andre kommunene (gjennom samlinger, erfaringsutveksling mv.). Kommuner med avvikende
resultater på noen områder kan i så fall ha justert tjenestene basert på ny kunnskap. Vi har ikke
grunnlag for å si noe om hvorvidt finansieringsmodellen har påvirket dette. En hypotese kan være
at midlene som følger med forsøket har gitt kommunene handlingsrom til å vri tjenestene sine i en
retning de ellers ikke ville hatt ressurser og kapasitet til.
Oppsummering – hvilke deler av forsøket har hatt effekt?
I tabellen nedenfor presenteres det en forenklet oppsummering av hvilke effekter vi vurderer kan
tilskrives hvilke deler av forsøket.
Tabell 7-3 Vår vurdering av hvilke deler av forsøket som forklarer ulike funn
Innretning av
finansieringsmodell

Økte rammer
pga.
finansieringsmodell

Krav til
tildelingen

Kompetanseutvikling

Styrket kompetanse,
samhandling,
brukermedvirkning og bruk
av verktøy i tildelingen

Liten/ingen effekt

Middels/stor
effekt

Stor effekt

Stor effekt

Styrket vedtakspraksis og
styringsgrunnlag

Stor effekt

Middels/stor
effekt

Stor effekt

Stor effekt

Generell økning av
kostnader til pleie- og
omsorgstjenester

Ingen/
motvirkende
effekt

Stor effekt

Liten/ingen effekt

Liten/ingen effekt

Betydelig økning i
enhetskostnad på sykehjem

Ingen effekt

Stor effekt

Liten/ingen effekt

Liten/ingen effekt

Liten/ingen effekt

Liten/ingen effekt

Liten/middels
effekt

Liten/middels
effekt

Usikkert

Usikkert

Usikkert

Middels effekt,
men usikkert

Funn / intervensjon

Økt satsing på
hjemmebaserte tjenester
Konvergerende tjenestenivå
på noen områder (usikker)
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7.4 Har forsøket gitt økt likebehandling?
Et av hovedspørsmålene vi ønsker å besvare er om forsøket gir økt likebehandling på tvers av
kommunegrenser. Vi har derfor studert både tildelingsprosessen og tjenestene som utføres, for å
se om kommunene har blitt likere.
Når det gjelder tildelingsprosessen er det grunn til å tro at denne har blitt likere, ved at kommunene
i større grad benytter de samme verktøyene, og har tilegnet seg mye av den samme kompetanse
knyttet til tildeling. Imidlertid viser ikke spørreundersøkelsen noen entydig utvikling på spørsmålet
om «kommunen ivaretar prinsippet om likebehandling i tildeling av tjenester?», i motsetning til de
fleste andre spørsmål der det vises en klar trend i positiv retning.
Ser man på utformingen av tjenestetilbudet var det i utgangspunktet store forskjeller mellom
hvordan de ulike brukergruppene ble prioritert. De to siste årene har forskjellene blitt noe mindre i
forsøkskommunene. Tar man utgangspunkt i kommunenes kostnader til tjenester for personer med
nedsatt funksjonsevne, personer med psykiske problemer og rusproblemer og for hjemmetjenester
til eldre, har disse til konvergert mot et likere nivå forsøkskommunene imellom. Det er imidlertid
usikkert hva dette skyldes og hvorvidt dette kan tilskrives forsøket.

7.5 Har forsøket gitt riktigere behovsdekning for innbyggerne?
Som diskutert i kapittel 3.4 er «riktigere behovsdekning» et krevende begrep å operasjonalisere.
Det henvises derfor til den konseptuelle modellen beskrevet i kapittel 3.

Figur 7-2 Konseptuell modell for forståelse av riktig behovsdekning

Som det fremgår av avsnitt 7.1 har kommunenes tildelingspraksis blitt vesentlig styrket som følge
av forsøket. Blant annet kan det vises til høyere kapasitet og kompetanse i tildelingen, og nyttige
arbeidsverktøy. Forsøkskommunene gjør mer grundige kartlegginger av brukerne enn de gjorde
tidligere. Denne utviklingen gjelder for samtlige kommuner, og bekreftes av flere ulike kilder. Det
har vært metodisk krevende å fastslå hvorvidt brukere og pårørende opplever endringen like
tydelig. Det er naturlig å gå ut fra at styrket tildelingspraksis vil bidra til å gi tjenester som er mer
tilpasset brukerne. Eksempelvis melder noen informanter at de i større grad «skreddersyr» pakker
med tiltak til den enkelte brukere enn de gjorde tidligere.
Et annet vesentlig aspekt er at forsøket har gitt en vesentlig økning i det økonomiske handlingsrommet til de fire A-kommunene. Dette skyldes blant annet differansen mellom tilskuddssatsene og
kommunens faktiske utgifter, inntektspåslaget, og den generelle mekanikken i modellen der nye
aktiviteter og vedtak ofte er «selvfinansierende» for kommunens del. Kommunene har derfor
kunnet prioritere en del tiltak de ellers ikke ville ha gjort. Eksempler på dette er satsinger på
hverdagsrehabilitering, demensteam og lavterskeltiltak i psykiatrien. Det har også gitt kommunen
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bedre mulighet til å kjøpe sykehjemsplasser andre steder. Samtidig har kommunene vært bevisste
på at pleie- og omsorgstjenestene etter forsøkets avslutning skal tilbake til ordinær finansiering,
noe som høyst sannsynlig har begrenset den potensielle fristelsen som ligger i å fatte for mange
vedtak.
Grundigere kartlegging og tildelingspraksis, kombinert med økt økonomisk handlingsrom, har etter
vår vurdering styrket kommunens evne til å tilby tjenester som er riktigere ut fra brukerens behov.
Det er imidlertid viktig å understreke at dette ikke først og fremst er forbundet med mekanismene i
finansieringsmodellen, men snarere at kommunenes pleie- og omsorgstjenester har fått mer midler
til disposisjon enn tidligere.
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Forord
Dette er den fjerde hovedrapporten i følgeevalueringen av Helsedirektoratets forsøksordning med
statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester. Rapporten er utarbeidet på oppdrag
for Helsedirektoratet. Agenda Kaupang og Proba samfunnsanalyse står ansvarlig for innholdet i
rapporten. Rapporten er skrevet av Jonas Rusten Wang (ansvarlig konsulent), Per Schanche, Kjell
Værnor og Hege Askestad i Agenda Kaupang, og Audun Gleinsvik, Rune Busch og Jens Plahte i
Proba samfunnsanalyse.
Den første hovedrapporten (2016) var en nullpunktsmåling som kartla status i kommunene ved
oppstart av forsøket, mens den andre og tredje (2017 og 2018) analyserte utviklingen hhv. ett og to
år inn i forsøksperioden. Denne rapporten analyserer hvordan utviklingen har vært i løpet av de tre
årene forsøket har pågått, og er dermed en sluttrapport for første del av forsøket. Forsøket og
evalueringen har imidlertid blitt forlenget fram til utgangen av 2022.
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1 Sammendrag
Denne rapporten er fjerde rapport i følgeevalueringen av Helsedirektoratets (opprinnelig) tre-årige
forsøk med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester, heretter kun omtalt som
«forsøket»1. Forsøket er nå utvidet fram til utgangen av 2022. Den overordnede målsettingen med
forsøksordningen er å teste ut om statlig finansiering og statlige kriterier for tildeling av
omsorgstjenester vil gi:
► Økt likebehandling på tvers av kommunegrenser, og
► Riktigere behovsdekning for innbyggerne
De seks kommunene som har deltatt i forsøket har vært inndelt etter to modeller – A-modellen med
fire kommuner og B-modellen med to kommuner2 – som har vært ulikt innrettet med tanke på
finansieringsmodell og krav til tildelingsprosessen. Intervensjonen som forsøket utgjør består grovt
sett av tre deler:
► Endret finansieringsmodell. Helse- og omsorgstjenester i A-kommuner har i stor grad blitt
finansiert gjennom enhetspriser for ulike tjenester, mens B-kommuner har fått et tilskudd fra
staten som utgjør en budsjettramme for disse tjenestene. Dette har erstattet kommunens
tidligere utgifter til helse og omsorg (heretter referert til som «uttrekket»). Begge modeller har
inkludert et inntektspåslag på 4 prosent av netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester3 i
2015.
► Krav til tildelingsprosessen. A-kommuner har måttet tilfredsstille en rekke krav til tildeling av
tjenester, og de har fått nye verktøy å bruke i dette arbeidet.
► Kompetanseutvikling. Kommunene – spesielt A-kommunene – har tatt del i en kompetanseog utviklingsprosess. De har blant annet deltatt på en rekke samlinger og arbeidet målrettet med
IT-systemer, maler, rapportering, saksbehandlingspraksis mv. i samarbeid med
Helsedirektoratet.
Denne evalueringen går gjennom hvilke endringer som har skjedd i kommunene etter to års
deltagelse i prosjektet. Den beskriver og vurderer hvilke effekter forsøket kan ha hatt på utviklingen
i kommunene, og om de overordnede målene for forsøket blir nådd.

Forsøket ser ut til å ha medført økt likebehandling og riktigere behovsdekning for
innbyggerne
Forsøket har sannsynligvis gitt likere tildeling og tjenester både mellom A-kommunene og innad i
hver kommune. Kommunene har innført en mer likeartet måte å tildele tjenester på, og nærmer seg
hverandre når det gjelder sammensetning og nivå på tjenestene. Vi tar imidlertid forbehold om at
noe av effekten kan skyldes mer likeartet koding av tjenestene, heller enn endringer i selve
tjenesten. Det er fortsatt store forskjeller i tildelingen mellom kommunene.
Flere av funnene tyder på at forsøkskommunene har en grundigere og mer dialogbasert
kartlegging av den enkelte brukers behov, og at tjenestene i større grad er tilpasset brukernes mål
og behov. Kommunene har også hatt økt økonomisk handlingsrom til å utvikle tjenestene. Selv om
vi ikke finner vesentlige endringer i brukernes og pårørendes opplevelse av tjenestene, er det
likevel sannsynlig at forsøket gir riktigere behovsdekning.

1

Forsøket omtales internt som «SIO-prosjektet».
Os, Stjørdal, Lillesand og Hobøl i modell A, Spydeberg og Selbu i modell B
3 Alle referanser til pleie- og omsorgsutgifter viser til aktivitetene som føres på KOSTRA-koder 234, 253, 254
og 261.

2
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Forsøket har styrket kommunenes kompetanse
Alle kommunene har økt sin kompetanse gjennom deltagelsen i forsøket. Særlig tildelingsenhetene
har blitt mer tverrfaglige, samarbeider tettere med tjeneste- og økonomienheter, og arbeider mer
systematisk med brukermedvirkning, kartlegging og vedtak. Kommunene har satt i gang betydelige
satsinger innen kompetanseutvikling, forebygging og velferdsteknologi.
Forsøket har medført bedre vedtakspraksis, i form av at vedtakene er mer presise, kodes riktig,
oppdateres hyppigere og kontrolleres mot faktisk utførte tjenester. Dette har gitt kommunene et
langt bedre styringsgrunnlag enn tidligere med løpende oversikt over tjenester, og mulighet for å i
større grad analysere egne data.

Det har vært en betydelig utgiftsvekst i kommunene, men store variasjoner mellom
kommunene
Kommunene har hatt økte utgifter i forsøksperioden, men med stor variasjon mellom kommunene.
Stjørdal og Hobøl har hatt en beskjeden kostnadsvekst, mens økningen har vært betydelig i
Lillesand og Os. Mye av kostnadsveksten skyldes trolig økning i behovet som følge av at det har
blitt flere i aldersgruppene som trenger pleie- og omsorgstjenester. Ingen av kommunene ser ut til
å ha tildelt tjenester mer generøst, men enhetskostnadene ser ut til å øke flere steder. Det er flere
tegn på at kostnadskontrollen i driften har blitt løsere i noen av kommunene.
Vi finner få tegn til at det har skjedd en systematisk vridning fra tjenester som er «ulønnsomme»,
herunder tjenester som ikke utløser statlig finansiering. Imidlertid har kommunene blitt mer bevisste
på hvor mye de ulike tjenestene koster.

Forsøket har gitt økte overføringer fra staten til kommunene
Ser man på hele forsøksperioden (2016 til 2019) har vi beregnet at statens utgifter i de fire Akommunene økt med 495 mill. kr.4, pluss det forutsatte inntektspåslaget på 119 mill. kr.
Kommunene har altså mottatt 614 mill. kr. mer gjennom forsøket, sammenlignet med det de ville
fått dersom de ikke deltok. Dette tilsvarer 17,6 prosent av utgiftene til pleie- og omsorgstjenestene.
Samlet sett anslår vi at økningen i overføringer fra staten til kommunene kan fordeles som i Tabell
1-1:
Tabell 1-1: Forklaring på økte overføringer fra staten til A-kommunene 2016-2019, og anslag i mill.kr.

Effekt

4
5

Anslått i mill. kr

Forklaring

Inntektspåslag

119

Fire prosent av utgiftene til pleie- og omsorgstjenester.

Demografikomponent

228

Avvik i justering av rammetilskudd. Tilfaller andre
sektorer i kommunen.

Ressurskrevende
tjenester5

92

Effekt av at mye av økningen i ressurskrevende
tjenester finansieres av staten

Enhetskostnader
og endring i
aktivitetsnivå

175

Differansen mellom øvrige effekter og totalsum kan
skyldes enten enhetskostnader eller endring i
aktivitetsnivå. Vår vurdering er at det i hovedsak
skyldes enhetskostnader.

Totalt

614

Tall for 2019 er estimert basert på aktivitetstilskudd mv. for første halvår 2019.
2019 forutsatt lik som 2018
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Disse forklares nærmere under:
► Inntektspåslag: Inntektspåslaget er en del av det som er forutsatt i forsøket, og skal blant annet
finansiere merarbeid ved deltagelse og andre satsinger innen pleie og omsorg.
► Demografikomponent: Uttrekket fra rammetilskuddet justeres etter demografisk utvikling i
landet som helhet, ikke i den respektive kommune. A-kommunene som alle har hatt høy
behovsvekst i perioden blir i praksis kompensert for dette to ganger: både gjennom
aktivitetstilskudd i forsøket, og gjennom rammetilskuddet som fordeles til resten av kommunen.
En god del av merkostnaden for statens del kunne altså vært unngått dersom det ble vurdert
andre måter å justere uttrekket fra rammetilskuddet på, som i større grad tok høyde for
demografiutviklingen i den enkelte kommune.
► Ressurskrevende tjenester: Kommunenes egenandel for ressurskrevende tjenester ville uten
forsøket økt i perioden, men i forsøket finansieres hele veksten gjennom aktivitetstilskuddet fra
staten.
► Enhetskostnader og aktivitetsnivå: Kommunenes enhetskostnader forbundet med de ulike
tjenestene (og som uttrekket er basert på) er i snitt lavere enn tilskuddene for de samme
tjenestene i tre av fire kommuner. Når kommunene gikk inn i forsøket fikk de mer igjen for å
produsere de samme tjenestene. Effekten av dette ble anslått til 55 mill. kr. i 2017, men med
usikkerhet. Vi har ikke påvist en samlet vekst i aktivitet for de fire kommunene som er høyere
enn det som kan forklares av demografiske faktorer.

Forsøket har gitt et overskudd for kommunene
Som beskrevet over har kommunene både økt sine egne utgifter og fått økte overføringer fra
staten. Differansen er imidlertid positiv, spesielt for Os og Stjørdal som har opparbeidet betydelige
overskudd gjennom forsøket.
Alle kommunene har kommet gunstig ut av forsøket, og brukt midlene på ulike tiltak for å styrke
tjenestene, slik som kompetanseutvikling, lavterskeltiltak og velferdsteknologi/hjelpemidler. Os og
Stjørdal – som har de største overskuddene – har brukt muligheten til å gjøre større investeringer i
sykehjem/helsehus kombinert med avsetninger i fond.
En god del av kommunenes ekstra inntekter fra forsøket har i realiteten tilfalt andre sektorer i
kommunene, primært på grunn av beregningsmetodikken for rammetilskuddet som er omtalt over.
Det er også påvist tilfeller der pleie- og omsorgssektoren i kommunene indirekte finansierer andre
sektorer.

Kompetanseheving, krav til tildelingsprosessen og økte økonomiske rammer har
hatt større effekt enn finansieringsmodellen
Vår vurdering er at den viktigste drivkraften for endringer i forsøket har vært kombinasjonen av krav
til tildelingsprosessen og kompetanseutviklingen som har skjedd som en del av forsøket.
Finansieringsmodellen har først og fremst effekt gjennom å øke de totale midlene til disposisjon for
kommunenes pleie- og omsorgstjenester. Vi har ikke grunnlag for å hevde at kommunene tilpasser
seg de insentivene som ligger i en finansieringsmodell basert på enhetspriser. Insentivene i
modellen gjør det gunstig å vedta mange tjenester, men holde kostnaden per tjeneste lav. Den
faktiske utviklingen har nærmest vært motsatt. Finansieringsmodellen har imidlertid tvunget fram
endringer knyttet til vedtakspraksis og rapportering som har bidratt positivt til forståelsen og
styringen av tjenestene.

Det er metodisk utfordrende å generalisere effektene av forsøket

R9272-08 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester ► 2019 ► 10

Forsøket har vært et utviklingsprosjekt for alle som har vært involvert, der mye av læringen har
skjedd underveis. Det er av flere grunner vanskelig å generalisere resultatene fra dette forsøket til
en tenkt situasjon der forsøket gjøres til en permanent ordning for et større antall kommuner.
► Det er kun fire kommuner, som alle er små eller mellomstore i størrelse, som har implementert
modell A. Dette gjør det vanskelig å trekke generelle slutninger. I tillegg er kommunene relativt
små, noe som gjør at én enkelt brukere eller ansatt kan påvirke resultatene.
► Siden de fleste norske kommuner ikke søkte om deltagelse, og flere av de som søkte trakk seg i
oppkjøringsfasen til forsøket, er det risiko for utvalgsskjevhet.
► Forsøket var tidsavgrenset til 2019 (nå planlagt utvidet til 2022). Det er sannsynlig at
kommunene agerer ulikt i en midlertid ordning, sammenlignet med en permanent ordning.
Kommunene har i ulik grad vært bevisste på å ikke bygge opp helse- og omsorgssektoren til et
nivå de ikke vil kunne finansiere etter at forsøket avsluttes. Samtidig er det krav om at
overskuddet fra forsøket skal brukes opp.
► Forsøket har bestått av en vesentlig utviklings- og læringskomponent, og deltagerkommunene
har vært gjenstand for stor oppmerksomhet fra mange hold. Det er ikke sikkert det ville vært
mulig å oppnå den samme effekten dersom forsøket skulle vært implementert i større skala.
► Finansieringsmodellen har vært raus fra statens side. Det er kanskje ikke realistisk at en
permanent nasjonal ordning med statlig finansiering vil hatt like romslige rammer.
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2 Bakgrunn
Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2015 at det skulle gjennomføres et forsøk med statlig
finansiering av de kommunale omsorgstjenestene. Den overordnede målsettingen med forsøksordningen var å prøve ut om statlig finansiering og statlige kriterier for tildeling av omsorgstjenester
ville gi økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning av tjenester til
innbyggerne. Følgende kommuner har deltatt i forsøket, i hhv. Modell A og B (innbyggertall per
1.1.2019 i parentes):
Modell A:
► Hobøl (5 642)
► Lillesand (10 990)
► Os i Hordaland (20 804)
► Stjørdal (24 028)
Modell B:
► Selbu (4 088)
► Spydeberg (6 042)
I dette kapittelet gis det en beskrivelse av hvordan forsøket har vært innrettet.

2.1 Om forsøket
Norske kommuner står i dag fritt til selv å innrette tjenestetilbudet i henhold til lokale prioriteringer.
Dette innebærer at kommunene innen helse- og omsorgsområdet selv kan bestemme hva de skal
tilby av tjenester og hvordan de skal organisere tjenestetilbudet ut fra lokale forhold og behov, så
fremt dette er i tråd med de lovmessige kravene kommunene er underlagt, bl.a. gjennom pasientog brukerrettighetsloven, helse- og omsorgstjenesteloven, helsepersonelloven og forskrift om
habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Det betyr at pasienters og brukeres rett
til nødvendige og forsvarlige tjenester, individuell rett til BPA og det generelle kravet til brukermedvirkning og likebehandling like fullt vil være gjeldende i forsøkskommunene. Samtidig stiller
kommuneloven krav om at økonomiplanen og årsbudsjettet skal vedtas med økonomisk balanse,
og bygge på realistiske forventninger om utviklingen i inntekter og utgifter.
Forsøksordningen skulle ha to fokusområder:

Brukers behov i sentrum
► Det tilbys tjenester som er individuelt
tilpasset ut ifra den enkeltes behov
► Brukermedvirkning er satt i system

Lik tildelingsprosess
► Riktig kompetanse og
kunnskapsgrunnlag er benyttet i
behovsvurdering og tjenestetildelingen
► Likt arbeidsverktøy er benyttet i
tildelingsprosessene

Forsøksordningen skulle inkludere inntil 20 kommuner og vare i tre år med oppstart 1. mai 2016.
Selv om det innledningsvis var et større antall kommuner som søkte seg til forsøket, var det mange
som i løpet av vinteren og våren 2016 valgte å trekke seg. Til sammen seks kommuner endte opp
med å delta i forsøket. Forsøkskommunene ble delt inn i to grupper basert på hvilken modell de
følger i løpet av forsøket. De to modellene (Modell A og B) forklares nærmere i de neste
avsnittene.
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Regjeringens politiske plattform av 14. januar 2018 (Jeløya-plattformen) satt som mål å «utvide
prøveordningen med statlig finansiering av omsorgstjenester, både i tid og i antall kommuner». Det
ble 12. oktober 2018 sendt ut invitasjon til de seks forsøkskommunene pluss kommunene disse
skal slå seg sammen med (Trøgstad, Askim, Eidsberg og Fusa) om å delta i forsøket fram til
utgangen av 20226. Det legges i utvidelsen til grunn at alle kommunene skal følge modell A,
inklusive de kommunene som til nå har fulgt modell B (Spydeberg og Selbu). Statsbudsjettet for
2020 foreslår at «forsøket utvides med seks nye kommuner fra 2020, med sikte på oppstart senest
andre halvår 2020».

2.2 Finansieringsmodell
Dette avsnittet gir en beskrivelse av finansieringsmodellene som praktiseres i forsøket.
Den ordinære modellen for finansiering av helse- og omsorgstjenester er at dette dekkes over
kommunebudsjettet. Hvor mye som bevilges er da gjenstand for lokale prioriteringer. Kommunen
står fritt til å avgjøre hvor mye som skal brukes til helse og omsorg, og hvor mye som skal brukes til
andre formål i kommunen. Under er en forenklet skisse som illustrerer dette (inkluderer ikke andre
finansieringskilder som f.eks. statlige refusjonsordninger). For ordens skyld legges det til at
kommunenes inntekter i stor grad kommer gjennom statens ordinære rammetilskudd til kommunen.

Figur 2-1 Forenklet skisse av ordinær finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester

En sentral del av forsøket er at den ordinære finansieringsmodellen for helse og omsorg skulle
erstattes med statlig øremerket finansiering. Deltakerkommunene har benyttet to ulike statlige
finansieringsmodeller i forsøksperioden: Modell A og Modell B. De to finansieringsmodellene har
kommet i stedet for det forsøkskommunene brukte på relevante helse- og omsorgstjenester
tidligere.
I forbindelse med forsøket har det derfor blitt gjort et uttrekk fra statens rammetilskudd hos forsøkskommunene, tilsvarende de faktiske netto driftsutgiftene til omsorgstjenestene året forut for
forsøksperioden (KOSTRA-koder 234, 253, 254 og 261). Dette uttrekket fra rammen erstattes for
begge modeller med øremerkede statlige tilskudd. Øvrige finansieringskilder for omsorgssektoren,
eksempelvis egenandeler, har ikke blitt påvirket av forsøket. Omsorgstjenestene som inngår i
forsøket og finansiering er nærmere beskrevet i Helsedirektoratets dokumenter Kriterier for tildeling
av omsorgstjenester (IS-2391) og Finansieringsmodell for omsorgstjenester (IS-2392).

6

Hobøl slås sammen med Spydeberg, Eidsberg, Askim og Trøgstad. Os slås sammen med Fusa.
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Felles for begge finansieringsordningene er at forsøkskommunene mottar et årlig inntektspåslag på
4 prosent av kommunens uttrekk, oppad begrenset til 25 mill. kr pr. år. Forsøket var planlagt
avviklet 1. mai 2019. Etter dette skulle inntektspåslaget gradvis trappes ned. Nedtrappingen av
forsøket beskrives i Helsedirektoratets veileder IS-2392. Helsedirektoratet dekker alle direkte
kostnader knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av forsøket, herunder til møter og
samlinger. Kommunen må selv dekke kostnader knyttet til reise til møter og samlinger. Som
beskrevet tidligere er kommunene nå invitert til å delta i forsøket fram til 2022.
Videre følger en nærmere omtale av finansieringsmodellene som benyttes i henholdsvis A- og Bkommuner.

2.2.1

Modell A

Kommunene som deltar i modell A skal følge statlige kriterier for tildeling av omsorgstjenester.
Tildelingskriteriene er beskrevet i IS-2391 Kriterier for tildeling av omsorgstjenester. For å sikre en
mest mulig lik kartlegging og tilnærming til tildelingsprosessen er det for forsøksordningen
utarbeidet felles rutiner og kriterier for arbeidsprosessen ved tildelingskontorene (se omtale under
3.1.3) som skal brukes i tildelingen.

Figur 2-2 Forenklet skisse av finansieringsmodell i A-kommuner

Modell A finansieres gjennom et øremerket rundsumtilskudd, med et årlig inntektspåslag og en
statlig prismodell med enhetspriser, heretter referert til som aktivitetstilskudd.
Finansieringsordningen og kravene til rapportering er beskrevet i IS-2392 Finansieringsmodell for
omsorgstjenester. I modell A skal inntektspåslaget gå til tjenesteproduksjon, hvorav inntil 500 000
kr pr. kommune pr. år kan øremerkes til utgifter knyttet til kommunens prosjektgjennomføring,
herunder planlegging, administrasjon, rapportering og evaluering. Enhetsprisene i prismodellen
skal justeres årlig for lønns- og prisstigning etter en kommunal deflator, jf. IS-2392.
Implementering av modell A
For de fire A-kommunene ble det foretatt et uttrekk fra kommunens rammetilskudd tilsvarende
forbruket på omsorgssektoren i 2015. I forsøksperioden blir uttrekket justert for lønns- og prisstigningen basert på en kommunal deflator, og en faktor som er ment å dekke økte behov som
følge av den demografiske utviklingen.
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Kommunen får dekket sine kostnader etter vedtak (stykkpris). I tillegg får de et rundsumtilskudd for
å dekke kostnader som ikke er stykkprisfinansiert og et inntektspåslag på 4 prosent av uttrekket
som blant annet kan brukes til dekke merkostnader ved deltagelse i forsøket.
Aktivitetstilskuddene som blir brukt er felles for de fire A-kommunene. Den metodiske tilnærmingen
for å etablere de nasjonale satsene er beskrevet i Helsedirektoratet (2015).7 Satsene er etablert
ved hjelp av en kalkyle basert på timelønn. Det er brukt statistikk fra en rekke kilder.
Det er fastlagt aktivitetstilskudd for utvalgte tjenester. Disse tjenestene har tidligere vært finansiert
av kommunens frie inntekter og det statlige øremerkede tilskuddet til særlig ressurskrevende helseog omsorgstjenester.8 Finansieringen gjennom brukerbetalinger har ikke blitt berørt og fortsetter
som før.
Fra oppstart i mai 2016 og ut året var det en innkjøringsfase med prismodellen der kun endringen i
tjenester ble finansiert med bruk av aktivitetstilskudd. Grunnen er at det har tatt tid å etablere
vedtak med koder tilpasset opplegget for finansiering. Ordningen har altså ikke blitt praktisert fullt
ut før 1. januar 2017. De andre delene av finansieringen med rundsumtilskudd og inntektspåslag
ble innført samtidig med at forsøket startet (1. mai 2016). Rent praktisk ble tilskuddene gitt med
halvårseffekt – dvs. fra 1. juli 2016, noe som altså var to måneder etter at forsøket startet.
Begrunnelsen for dette var at kommunene ikke skulle tilbakebetale allerede utbetalt rammetilskudd.
Hvert år blir det ordinære rammetilskuddet redusert og altså erstattet med den nye finansieringen.
Reduksjonen er basert på kommunens nettoutgifter i 2015 for pleie- og omsorgstjenester (234,
253, 254 og 261).
For hvert år ble det så korrigert for pris- og lønnsvekst. Opprinnelig var det planlagt at uttrekket
skulle korrigeres for «den generelle veksten i kommuneøkonomien». Kommunene i forsøket har
argumentert for at uttrekket da ville bli urimelig høyt. For 2017 ble det valgt en annen metode for
korrigering som gjør at uttrekket har blitt noe redusert. Nivået på korreksjonen er basert på
beregninger av betydningen av den demografiske utviklingen for landet som helhet for alle sektorer. I 2017 var det opprinnelige uttrekket justert for med 1,26 prosent. Det korrigerte uttrekket er
justert med en vekst på 0,70 prosent. Korreksjonen er felles for alle A- og B-kommunene.

2.2.2

Modell B

Kommunens egne tildelingskriterier benyttes for tildeling av omsorgstjenester. Kommuner som
deltar i modell B får et øremerket rundsumtilskudd med et årlig inntektspåslag. Finansieringsordningen og rapportering er beskrevet i IS-2392. I modell B gis inntektspåslaget som en del av det
øremerkede tilskuddet til omsorgstjenester, uten ytterligere bindinger. Tilskuddet – som er
tilsvarende tidligere ramme – justeres også for deflator og demografivekst.
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Helsedirektoratet 2015: «Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester. Finansieringsmodell for omsorgstjenester». Rapport IS-2392
8 Helsedirektoratet 2017: Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester
i kommunene. Rundskriv IS-4/2017
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Figur 2-3 Forenklet skisse av finansieringsmodell i B-kommuner

2.3 Tjeneste- og arbeidsprosesskriterier
Kommuner i modell A skal benytte kriterier for tildeling av omsorgstjenester som er fastsatt av
Helsedirektoratet og beskrevet i IS-2391 Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester: Kriterier
for tildeling av omsorgstjenester. Dette dokumentet har to hoveddeler:
Arbeidsprosesskriterier
Gjennom arbeidsprosesskriteriene legges det vekt på at tildelingsenhetene skal ha en mest mulig
lik prosess for tildeling av tjenester. Disse kriteriene er delt inn fire innsatsområder:
► Brukermedvirkning gjennom at brukeren gis mulighet til å delta aktivt i beslutninger om seg selv.
Her står informasjon, kartlegging og dialog med brukere og pårørende sentralt.
► Samhandling skal bidra til helhetlige pasient-/brukerforløp og sikre at tjenestene er koordinerte.
Dette forstås både som samhandling med brukeren, og at tildelingsenheten har nødvendige
systemer for samhandling og arbeidsflyt med andre aktører, eksempelvis utførerenhet eller
spesialisthelsetjeneste.
► Kompetanse i tildelingsenheten er en forutsetning for at behovsdekningen skal bli riktigst mulig.
Med dette forstås både den interne kompetansen tildelingsenheten besitter, og den
kompetansen tildelingsenheten trekker inn fra andre fagmiljøer/enheter ved behov.
► Rutiner og bruk av verktøy er en forutsetning for enhetlig praksis på tvers av kommuner. Dette
er både rutinene som benyttes i tildelingsprosessen, og egne skjemaer. Dette ble utarbeidet i
forbindelse med innføringen av forsøket, og omtales i avsnitt 2.4.
Tjenestekriterier
Det er utarbeidet beskrivelser av tjenestene og vurderingskriterier for de tjenestene det fattes
vedtak om. Tjenestekriteriene tar utgangspunkt i kommunens plikt til å sørge for nødvendige,
forsvarlige og verdige tjenester til alle som oppholder seg i kommunen.
Kriteriene er fordelt etter kriterier for tjenester til hjemmeboende og kriterier for institusjon.
I kriteriene beskrives de enkelte tjenestene ut fra følgende forhold:
► Hva tjenesten består av/kan bestå av
► Lovregulering av tjenesten
► Hva som er formålet med tjenesten
► Hvem som er i målgruppen for tjenesten
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► Relevante vurderingskriterier
► Om det kan kreves egenandel for tjenesten eller ikke
Tjenestetildelingen vil i stor grad basere seg på profesjonell og faglig skjønnsutøvelse, og
tjenestekriteriene er tenkt som en veiledning og hjelp i denne vurderingen. De skal bidra til at
saksbehandler i samarbeid med tjenestemottaker skal kunne vurdere og tydeliggjøre hvilke
tjenesteområder som vil være aktuelle, og hvilke tiltak som vil være best egnet.

2.4 Verktøy i tjenestetildelingen
Som en form for operasjonalisering av tjeneste- og arbeidsprosesskriteriene ble det i samarbeid
mellom Helsedirektoratet og kommunene utviklet en rekke verktøy som skulle heve kvaliteten på
tildelingsprosessen. De mest vesentlige dokumentene inkluderer:
► Samtaleguiden, som skal fungere som et hjelpemiddel i forbindelse med kartleggingssamtaler.
Samtaleguiden inneholder en rekke spørsmål om brukerens livssituasjon, forutsetninger og mål.
Ved å snakke seg gjennom spørsmålene skal tildelingsenheten settes bedre i stand til å fatte
vedtak som gjenspeiler hva som er viktig for brukeren.
► Søknadsskjema, som er dokumentet brukeren (evt. pårørende) fyller inn for å søke om tjenester
fra kommunen. Søknadsskjemaene som brukes i hver kommune er utviklet i forbindelse med
forsøket, følger det samme oppsettet og er relativt enkle. Det som er nytt er at brukeren ikke
søker om en spesifikk tjeneste (f.eks. institusjonsplass), men kun beskriver egne bistandsbehov
og mål. Formålet med dette er å gjøre kommunen bedre i stand til å tilby tiltak som passer den
enkelte, og som er i tråd med BEON-prinsippet.
► Sjekklisten, som er et dokument de som tildeler skal bruke for å forsikre seg om at de har
innhentet tilstrekkelig med informasjon før de fatter et vedtak. Utfylling av sjekklisten er
obligatorisk, og den skal også skannes og vedlegges i kommunens EPJ-system.
Helsedirektoratet utarbeidet pilot-dokumenter, som ble testet ut i kommunene i løpet av de første
månedene i forsøket. Deretter ble det satt opp møter for å få tilbakemeldinger og forbedre
dokumentene. Dokumentene ble endelig godkjent i mars 2017.
Helsedirektoratet utarbeidet også et e-læringskurs i saksbehandlerveilederen der forsøkskommunene deltok i to workshops. E-læringskurset ble publisert våren 2017 og er i prinsippet
tilgjengelig for alle kommuner. Forsøkskommunene fikk imidlertid tilsendt en del materiell i
forbindelse med innføring av forsøket.
Videre har Helsedirektoratet og kommunene jobbet med vedtaksmaler og «klart språk». Det har
vært arrangert to møter om dette. I tillegg har kommunene fått tilbud om å benytte en konsulent på
«Klart språk» i inntil 10 timer til utvikling av språk og vedtaksmaler/brev i egen kommune.

2.5 Kompetanseutvikling og opplæring
Kompetanseutvikling er en viktig del av forsøket. Det har derfor blitt arrangert samlinger underveis
for erfaringsutveksling, og kommunene har blitt fulgt opp fortløpende. Kommunene som deltar i
forsøket har også fått oppfølging og opplæring fra Helsedirektoratet i samsvar med en fastsatt
opplærings- og oppfølgingsplan.
Figuren under viser noen samlinger og andre kompetanseutviklingstiltak forsøkskommunene har
tatt del i siden oppstart. A-kommunene har vært invitert til samtlige, mens B-kommunene har deltatt
i mindre grad.

R9272-08 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester ► 2019 ► 17

Figur 2-4 Tidslinje for opplærings- og kompetanseaktiviteter i forsøksperioden

I tillegg til de formelle kompetansetiltakene ligger mye av læringen i det å gjennomføre forsøket, alt
fra tilpasning av IT-systemer og omkoding av vedtak, til nye metoder å kartlegge brukeren på. Det
har i denne prosessen vært kontakt på flere plan mellom kommunene, og mellom kommunene og
Helsedirektoratet.

2.6 Utvidelse av forsøket
Forsøket ble startet opp 1. mai 2016 med planlagt varighet til 1. mai 2019. Regjeringen har
imidlertid besluttet å utvide forsøket, både med tanke på varighet og antall deltagende kommuner.
Helsedirektoratet skriver: «Forsøket skal fra medio 2019 videreføres og utvides, men kun med
modell A. Fra og med medio 2019 inviteres de kommunene som allerede deltar og de kommunene
de skal slå seg sammen med, til videre deltagelse i forsøket.» Utvidelsen vil altså gjelde




kommuner som allerede er A-kommuner (Os, Stjørdal, Hobøl, Lillesand)
kommuner som slår seg sammen med en disse (Fusa, Eidsberg, Trøgstad, Askim)
kommuner som hittil har vært B-kommuner (Spydeberg, Selbu)

Vi har i 2019 gjennomført en nullpunktsmåling i de kommunene som kommer inn i forsøket
gjennom kommunesammenslåing (Fusa, Eidsberg, Askim), som vil inngå i neste års rapport.
Videre inviterte Helsedirektoratet kommuner til å søke om deltagelse i utvidelsen av forsøket, der
seks nye kommuner skal inngå i perioden 2020-2022. Fristen for å søke er 1. februar 2020. Alle
kommuner vil være del av modell A, og kriterier for deltagelse omtrent tilsvarende som tidligere.
Data er innsamlet for A-kommuner, B-kommuner og kontrollkommuner. Siden noen av de tidligere
B-kommune og kontrollkommunene fortsetter som A-kommuner i det videre forsøket, og noen
kommuner slår seg sammen med andre, har vi utarbeidet oversikten i Tabell 2-1, basert på det
som er tilgjengelig av informasjon per november 2019.
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Tabell 2-1: Kommuner i opprinnelig og utvidet forsøk. Kilde: egen sammenstilling
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3 Evalueringsdesign og metode
3.1 Mandat for evalueringsoppdraget
Evalueringsoppdraget skal finne svar på om modellen med statlig finansiering av omsorgstjenester
gir:
1. Økt likebehandling på tvers av kommunegrenser, og
2. Riktigere behovsdekning for innbyggerne
I hvilken grad disse målene nås, skal belyses både underveis og ved avslutning av forsøksordningen.
Helsedirektoratet har operasjonalisert målene og kommet frem til at prosjektet skal føre til:

Brukers behov i sentrum
► Det tilbys tjenester som er individuelt
tilpasset ut ifra den enkeltes behov
► Brukermedvirkning er satt i system

Lik tildelingsprosess
► Riktig kompetanse og
kunnskapsgrunnlag er benyttet i
behovsvurdering og tjenestetildelingen
► Likt arbeidsverktøy er benyttet i
tildelingsprosessene

Evalueringen skal vurdere grad av måloppnåelse, underveis og ved avslutning av forsøksordningen. Forsøkskommunene i modell A og B skal sammenlignes med kommuner som ikke har
deltatt i forsøket.
I tillegg til å vurdere måloppnåelsen skal evaluator underveis i forsøket følge utviklingen i
kommunene og gjennom årlige statusrapporter til direktoratet beskrive status og endringer på
følgende områder:
► Omfang på og kompetanse ved tildelingsenhetene
► Brukernes og pårørendes erfaring med tjenestetildelingen og medvirkning i tildelingsprosessen
► System for tverrfaglig samarbeid og samhandling innad i tildelingsenheten, mellom tildelingsenhet og utførerenheter og med spesialisthelsetjenesten
► Brukernes tilfredshet med tjenestetildeling
► Omfang av klagesaker og utfall av klagesaksbehandling
► Forholdet mellom vedtak om tjenester og faktisk utførte tjenester, herunder vedtatte/tildelte vs.
utførte timer i hjemmetjenesten, tildelte plasser i institusjon vs. plasser til disposisjon
► Omfang og innretning på forebyggende omsorgstjenester
► Arbeidsmetoder i kommunene (systemtilpasning, skjema, rutiner)
► Kommunenes bruk av inntektspåslaget
I tillegg til denne rapporten har det blitt utarbeidet en egen rapport om økonomisk utvikling og
aktivitetstilskudd i forsøkskommunene (modell A) til og med 2017 som ble offentliggjort 29. august
20189.

9

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/analyse-av-okonomisk-utvikling-og-beregning-av-kommunaleenhetskostnader/id2609525/
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3.2 Evalueringsdesign
Denne følgeevalueringen kartlegger og vurderer status på flere målepunkter:
► 2016: Målepunkt 0 – Nullpunktsmåling (kartlegge status før forsøket startet)
► 2017: Målepunkt 1 – status og utvikling etter ett år
► 2018: Målepunkt 2 – status og utvikling etter to år
► 2019: Målepunkt 3 – status og utvikling etter tre år (denne rapporten)
Opprinnelig skulle denne rapporten fungere som sluttrapport for forsøket. I og med at forsøket
utvides til 2022 vil det komme flere evalueringsrapporter etter denne.
Målingene tar utgangspunkt i et indikatorsett som evaluator har utarbeidet i forbindelse med
forsøket.10 På bakgrunn av disse indikatorene vurderes det om det har skjedd vesentlige endringer
fra år til år, i tildelingspraksis, brukermedvirkning, kompetanse og hvilke prioriteringer som gjøres i
tjenestetilbudet.
Det er imidlertid viktig å understreke at indikatorsettet ikke er det eneste grunnlaget for vurdering
av hvordan forsøket påvirker kommunen. I tillegg til indikatorene legges det stor vekt på utfyllende
case-beskrivelser av kommunene som har deltatt i forsøket. Dette gir grunnlag for å gå dypere inn i
de endringene som har skjedd i de ulike kommunene. Dette er spesielt viktig siden antallet
kommuner i forsøket er lavt.
I alle tilfeller må det vurderes grundig i hvilken grad observerte endringer kan tilskrives selve
modellen (finansiering, kriterier mv.), andre forhold knyttet til forsøket, eller øvrige faktorer (f.eks.
generelle utviklingstrekk, demografi, trender, interne forhold i kommunen mv.).

3.3 Kontrollkommuner
I forbindelse med evalueringen plukket evaluator også ut seks kontrollkommuner som så langt det
var mulig skulle speile forsøkskommunene med hensyn til kommuneøkonomi (korrigerte frie
inntekter), innbyggertall og geografisk plassering. Kontrollkommunene omtales også som Ckommuner. Kontrollkommunene er (innbyggertall per 1.1.2019 i parentes):
► Fjell (26 166)
► Østre Toten (14 948)
► Søgne (11 403)
► Trøgstad (5 347)
► Våler i Østfold (5 593)
► Oppdal (6 975)
Formålet med å inkludere kontrollkommuner var å skaffe et relevant sammenligningsgrunnlag for
de kommunene som deltar i forsøket. Gjennom å definere og rekruttere denne gruppen har vi som
evaluator mulighet til å hente inn samme type data (spørreundersøkelse, statistikk, regnskap mv.)
fra kommuner som ikke påvirkes direkte av forsøket.
Kontrollkommunene ble rekruttert av evaluator og inngår på frivillig basis, uten å inngå formelt i
forsøket. Kontrollkommunenes motivasjon for å delta var først og fremst muligheten til å få økt
kunnskap om egne tjenester. Strengt tatt utgjør også deltagelse som kontrollkommune en viss grad
av intervensjon som kan påvirke kommunenes utvikling, og gjennom dette svekke deres status
som uavhengig sammenligningsgrunnlag. Dette har sammenheng med at det samles inn
10

Ettersom det har skjedd vesentlige endringer i rammebetingelsene for evalueringsoppdraget, spesielt
reduksjonen i antall deltagende kommuner, har det vært gjort enkelte justeringer i evalueringsdesignet i
forhold til som ble beskrevet i det opprinnelige oppsettet.
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informasjon i kontrollkommunene. De får tilgang til informasjonen og til sammenligninger med
andre kommuner, noe som kan påvirke kontrollkommunenes beslutninger.

3.4 Hypoteser
Dette kapittelet utbroderer noen av hypotesene som har blitt fulgt opp gjennom forsøket. Hypotese
1 og 2 er knyttet til de generelle målsetningene med forsøket. Hypotesene 3-6 er avledet av
tilleggspunktene som også skal evalueres.

3.4.1

Hypoteser knyttet til hovedmålsetninger

Forsøksordningen bygger etter vårt skjønn på noen sentrale forutsetninger. For det første antas det
at den ordinære finansieringsordningen gjennom det statlige rammetilskuddet kan føre til at
tjenestetilbudene varierer mellom kommunene, som i sin tur medfører forskjellsbehandling av
brukere i kommuner med høye og lave nivåer på sine tjenestetilbud.
For det andre antas det at tildelingskriterier kan variere fra kommune til kommune, slik at behovsdekningen noen steder kan bli for høy eller for lav i forhold til det som forutsettes å være et «riktig»
nivå. Videre antas det at tilskudd basert på enhetspriser vil gi mindre variasjon i tjenestetilbudet
mellom kommunene fordi tilbudet i hver kommune ikke påvirkes av kommuneøkonomien for øvrig,
og at behovsdekningen vil bli lagt på et «riktig» nivå, fordi det må anvendes mer standardiserte
metoder for å vurdere behovene til hver enkelt bruker.
Dette gir oss følgende hovedhypoteser:
H0: Forsøket medfører ingen endringer med tanke på riktigere behovsdekning og likere tjenester
H1: Forsøket gir likere tildeling og tjenester mellom forsøkskommunene
H2: Forsøket gir riktigere behovsdekning for innbyggerne

Hypotese 1: Forsøket gir likere tildeling og tjenester mellom forsøkskommune
I begrunnelsen for forsøket ligger det et premiss om at kommuner har ulikt tjenestetilbud og ulik
behovsdekning, noe som til dels skyldes ulike finansielle rammer og prioriteringer, og til dels ulik
praksis for tildeling. Dersom forsøket skal ha den intenderte effekten – nemlig økt likebehandling
på tvers av kommunegrenser – vil dette bety at kommunene som deltar i forsøket gradvis utvikler
seg mot likere praksis i tildelingen av tjenestene. Dersom tildelingspraksis endrer seg som følge av
forsøket, vil dette høyst sannsynlig også påvirke omfang og utforming av tjenestetilbudet i
kommunen.
Det betyr at for å kunne fastslå at forsøket fører til økt likebehandling bør man enten kunne
observere likere tildelingspraksis eller likere utforming av tjenestene på tvers av de kommunene
som deltar i forsøket. Tilsvarende vil økt likebehandling innad i hver kommune støtte oppunder
hypotesen. Det er spesielt A-kommunene som er interessante, siden de er utsatt for størst grad av
intervensjon.


Hvor mye varierer tjenestetilbudet mellom forsøkskommunene sammenliknet med variasjonen
mellom (a) kontrollkommunene og (b) landet for øvrig?



Har forsøkskommunene utviklet sin tildelingspraksis i en enhetlig retning i forsøksperioden,
sammenlignet med utviklingen i kontrollkommuner?



Tildeles tjenester mer likeartet internt i forsøkskommunen?
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Et eksempel kan være andel utgifter til institusjon kontra hjemmebaserte tjenester, som regnes
som en viktig parameter for å vurdere hvordan en kommune innretter sitt tjenestetilbud. Dersom
andelen for A-kommunene (og til dels også B-kommunene) konvergerer mot et likere nivå, kan
dette være et forhold som kan indikere at kommunene utvikler seg mot økt likhet i tjenestetilbudet.
Det vil imidlertid ikke i seg selv være grunnlag nok til å fastslå at det er forsøket som skal tilskrives
denne effekten. Det er derfor viktig å vurdere flere funn/variabler på tvers for å kunne teste
hypotesene.
Hypotese 2: Riktigere behovsdekning for innbyggerne
Måling av samsvar mellom tjenester og behov er en krevende øvelse, ettersom de fleste kriterier
for vurdering av behov i større eller mindre grad inneholder innslag av subjektive vurderinger, som
trolig vil variere noe etter hvilke saksbehandlere og fagpersoner som trekkes inn i vurderingen. Den
viktigste grunnen er imidlertid at behovene i stor grad er avhengig av målene og preferansene til
den enkelte bruker.
For å gjøre forståelsen av «riktigere behovsdekning» mer håndgripelig har vi laget en modell (Figur
3-1) som illustrerer prosessen fra behov til tjeneste. I vår vurdering av behovsdekning vurderer vi
altså både tildelingsprosessen – hvor brukerens behov kartlegges og potensielt knyttes til en
tjeneste – og selve tjenestetilbudet brukeren mottar.

Figur 3-1 Konseptuell modell av forhold mellom behov og indikatorer for måloppnåelse

Denne inndelingen er i tråd med de fire innsatsområdene som identifiseres som sentrale for å sikre
måloppnåelse på riktigere behovsdekning og økt likebehandling, jf. Helsedirektoratets veileder IS2391 Kriterier for tildeling av omsorgstjenester side 9. Vi har i vår gjennomgang valgt å slå sammen
områdene kompetanse og samhandling da dette i mange tilfeller er overlappende.
Vurdering av behovsdekning gjennom innretning av tildelingsprosessen
En betydelig del av intervensjonen i forsøket ligger i å endre praksis for hvordan tjenester tildeles.
Et premiss for dette er at en bedre tildelingspraksis vil føre til både riktigere behovsdekning og økt
likebehandling av brukere. Vi har i inndelingen av indikatorer knyttet til tildelingsprosessen valgt å
speile Helsedirektoratets veileder IS-2391 Kriterier for tildeling av omsorgstjenester. Her trekkes
brukermedvirkning, samhandling, kompetanse og rutiner/verktøy fram som de viktigste innsatsområdene. Selv om det kun er kommunene i modell A som er pålagt å bruke veilederen, vil
indikatorsettet nedenfor også brukes for å vurdere tildelingsprosessen i B-kommuner og
kontrollkommuner.
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Brukermedvirkning i tildelingen
Brukermedvirkning er viktig for at brukerne skal kunne ta en mer aktiv rolle og i større grad bli en
ressurs i eget liv. Dette stiller høyere krav til omsorgstjenestene, som i større grad enn tidligere må
kartlegge og forstå brukerens behov. Videre må omsorgstjenestene gjennom kommunikasjon og
støtte tilrettelegge for at brukerne reelt kan delta i beslutninger som angår dem selv.
Tildelingsenhetene skal legge særlig vekt på brukers situasjon og hva som er viktig for brukeren.
Det å bevisst stille brukeren spørsmålet «Hva er viktig for deg?» er blitt trukket fram som et viktig
virkemiddel for å få fram hva som egentlig er det viktigste for brukeren.
Kompetanse og samhandling i tildelingen
Kompetanse i tildelingsenheten betyr blant annet at de ansatte innehar relevant grunnkompetanse,
samtidig som de er bevisst på å innhente riktig kompetanse ved behov. Dette kan være
spisskompetanse det er behov for knyttet til de ulike søkernes behov.
God samhandling med relevante aktører er avgjørende for å sikre at nødvendig kompetanse
benyttes i tildelingen. Dette bidrar igjen til å sikre gode pasient- og brukerforløp, og koordinerte
tjenester. I denne sammenhengen er det viktig at de som arbeider med tildelingen har god
samhandling med de som utfører tjenestene, fastleger, spesialisthelsetjenesten mv.
Kapasitet er et tilliggende område som også vil bli vurdert under dette, ettersom tilstrekkelig
kapasitet i tildelingsprosessen er en forutsetning for at fagkompetansen skal kunne brukes i de
tilfellene det er nødvendig.
Rutiner og verktøy i tildelingen
For å sikre en mest mulig lik kartlegging og tilnærming i tildelingsprosessen, har det blitt utarbeidet
felles rutiner og nye kartleggings- og søknadsskjema til bruk i forsøket. Formålet med disse var å
gjøre kommunene bedre i stand til å ha en mer enhetlig praksis for tildeling.
En godt organisert tildelingsprosess vil blant annet kunne innebære at det er samsvar mellom
vedtatte og utførte tjenester, og at det jevnlig vurderes om vedtakene bør justeres opp eller ned.
Det er også en forutsetning for enhetlig praksis som understøtter likebehandling.
For å kunne gjøre gode vurderinger som blir mest mulig likeartet på tvers av kommuner, er det
vesentlig at arbeidsverktøyene, i form av veileder, skjema og IKT-verktøy, i størst mulig grad
understøtter en harmonisert praksis. I forbindelse med forsøket er det utarbeidet egne retningslinjer
for bruk av dette.
Vurdering av behovsdekning gjennom utformingen av tjenestetilbudet
Selv om intervensjonen i forsøket i utgangspunktet skjer på tildelingsnivå, er det av avgjørende
betydning å forstå hvilke implikasjoner dette har for utformingen av tjenestetilbudet. Konsekvenser
av endret tildelingspraksis bør i teorien også ha en effekt på tjenestene, f.eks. i form av økning eller
reduksjon av ulike tiltak. Dette er derfor en viktig kilde for å belyse om forsøket faktisk bidrar til
riktigere behovsdekning. Det vil også belyse andre relevante forhold, f.eks. kommunens
ressursbruk.
Det førende prinsippet for å koble behov og tjeneste innen helse- og omsorgstjenestene er LEONprinsippet (Laveste Effektive Omsorgs Nivå), som gjerne kan skisseres i form av en tiltakskjede
eller omsorgstrapp, se Figur 3-2. I praksis vil dette si en tilpasset behandling og oppfølging etter
det behovet brukerne har for bistand og omsorg. Dette behovet kan imidlertid endre seg, f.eks.
dersom en iverksetter rehabiliterende tiltak til eldre mennesker. Det betyr at pasientene ikke skal
ligge lenger på sykehus enn hva det er behov for, sett i forhold til en prediksjon av utviklingen i
sykdomsbildet. I St.meld. nr. 47 (2008–2009) endres begrepsbruken fra «LEON» til «BEON»
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(Beste Effektive Omsorgs Nivå). Det er et mål at brukerne i størst mulig grad kan ivaretas innenfor
BEON. I dette ligger det en grunnleggende forståelse av at kommunene skal se helse- og
omsorgssektoren i sammenheng med de andre samfunnsområdene der de har ansvar og
oppgaver.

Figur 3-2 Omsorgstrappen, BEON-prinsippet

Figuren over viser en teoretisk oversikt over ulike tiltak som er sentrale innen helse- og omsorgstjenestene, og som kan være aktuelle for innbyggere med ulike behov.
Laveste trinn i omsorgstrappen er forebyggende arbeid, trygghetsalarm mv. Øverste trinn er
sykehjem, omsorgsbolig med heldøgns bemanning eller tilsvarende tjenester med høy bemanning.
For de fleste brukergruppene innen helse- og omsorgstjenestene vil behovet variere over tid. Et
behov kan også dekkes på flere måter. Dersom en bruker får tilbud om tilpasset bistand i eget
hjem, kan f.eks. en innleggelse i sykehjem ofte unngås eller utsettes. Tilsvarende kan et tilrettelagt
tilbud for en person med nedsatt funksjonsevne redusere behov for permanent bemanning, og
trygge rammer rundt en bruker med psykiske problemstillinger forhindre én-til-én bemanning.
Hvordan kommunene dimensjonerer tiltakskjeden, arbeider etter BEON-prinsippet og vurderer
brukernes helhetlige behov, kan ha mye å si for utviklingen i forbruk av pleie- og omsorgstjenester.
Dette er forhold som i stor grad kan belyses gjennom kvantitative analyser av hvordan omsorgstrappen er innrettet.
Man skal imidlertid være varsom med å konkludere at mange tjenester lavt i omsorgstrappa (og få
tjenester høyt) i seg selv er et tegn på riktig behovsdekning. Dette kan også bety at brukerne ikke
får tjenester de egentlig burde ha hatt.
Det er imidlertid avgjørende hvorvidt kommunen har tjenester på mange trinn i omsorgstrappen, og
bruker disse tjenestene aktivt i tildelingen av tjenester.
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Hvor mye avviker behovsdekningen i forsøkskommunene fra det «riktige» nivået sammenliknet
med behovsdekningen i (a) kontrollkommunene og (b) landet for øvrig?

3.4.2

Andre hypoteser

Underveis i forsøket har det dukket opp flere problemstillinger som har blitt brukt som
arbeidshypoteser i forsøksperioden. Merk at disse ikke speiler hovedmålene med forsøket direkte,
men likevel er interessante hypoteser som relaterer til tilleggsoppdragene til denne evalueringen (jf.
kap. 3.1).
H3: Forsøket gjør at kommunen prioriterer mer lønnsomme tjenester
H4: Forsøket gir økte utgifter for kommunen
H5: Forsøket styrker kommunens kompetanse
H6: Forsøket styrker kommunens styring av tjenestene

Hypotese 3: Prioritering av mer lønnsomme tjenester
Hypotese 3 er knyttet til insentivene som ligger i en enhetsprismodell. Det er en plausibel antagelse
at enhetspriser kan endre prioriteringen av tjenester, både i hvilke tjenester som tildeles, og hvilke
som kommunen satser på å utvikle.
Eksempler på prioritering av lønnsomme tjenester kan være nedprioritering av tjenester som ikke
dekkes av rundsumtilskuddet, glidning av tjenester til høyere betalte tjenestekategorier (f.eks.
praktisk bistand til helsetjenester) og økt tildeling av tjenester som har et gunstig forhold mellom
egne kostnader og aktivitetstilskudd fra staten.
Hypotese 4: Økte utgifter for kommunen
Hypotese 4 relaterer til den generelle mekanikken som kan inntreffe når staten dekker kommunens
utgifter. En mulig antagelse i denne sammenheng er at statlig finansiering gjør at kommunene
bruker mer ressurser siden de ikke selv bærer kostnaden.
Eksempler på økt ressursbruk i kommunen kan være oppbygging/utvidelse av kostnadskrevende
tjenester, mer generøs tildelingspraksis og økte driftskostnader for eksisterende tjenester.
Hypotese 5: Styrking av kommunenes kompetanse
Hypotese 5 er særlig knyttet til kompetansedelen av forsøket. A-kommunene har gått gjennom et
omfattende læringsopplegg, med fellessamlinger, prosjekter, bruk av nytt verktøy og jevnlig
rapportering og evaluering. Et sentralt spørsmål er derfor om kommunens kompetanse har økt som
følge av forsøket.
Eksempler på økt kompetanse i kommunen kan være økt tverrfaglighet i ulike funksjoner, opplevd
læring i forsøket, økt samhandling og styrking av formell kompetanse (kurs, utdanning mv).
Hypotese 6: Styrket styring av tjenestene
Hypotese 6 er knyttet til styringsmulighetene som blant annet ligger i bedre dokumentasjon av
vedtak, opprydding i koder og økt innsikt i kostnadsbildet ved de ulike tjenestene. Et sentralt
spørsmål er hvorvidt forsøket har ført til en bedre styring av tjenestene.
Eksempler på økt styring kan være bedre oversikt over egne tjenester, økt kontroll av
sammenheng mellom vedtak og tjenester, bedre økonomistyring og økt bevissthet rundt hva ulike
tjenester koster kommunen.
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3.5 Hvordan måle effekter av forsøket over tid?
Forsøkskommunene – og særlig A-kommunene – er gjenstand for forholdsvis store endringer i
hvordan kommunale pleie- og omsorgstjenester innrettes. Det kan likevel være krevende å isolere
eventuelle effekter av forsøket over tid.
Det er mange forhold som påvirker en kommunes pleie- og omsorgstjenester. For eksempel vil en
del endringer kunne skyldes omlegginger av nasjonale rammebetingelser og prioriteringer (nye
forskrifter, nye satsinger i statsbudsjettet mv.). Kommunesammenslåinger er et annet eksempel på
store endringer som har skjedd i mange av forsøkskommunene: to A-kommuner og én B-kommune
slår seg sammen med andre kommuner i 2020.
Et annet aspekt kan være endringer i rammebetingelser i den enkelte kommune. I
forsøkskommunene har ikke lokale myndigheter styring med den økonomiske rammen for pleie- og
omsorgsektoren i forsøksperioden, men for kontrollkommunene kan lokale forhold påvirke
sektoren. Tilgangen til plasser i institusjonsomsorgen (sykehjem, bofellesskap mv.) kan også
variere fra år til år, noe som kan få stor betydning for anvendelsen av de hjemmebaserte ytelsene.
Man kan altså tenke seg at kapasiteten, og ikke behovet, bestemmer tildelingen. Rammene for
antall plasser (f.eks. i egne sykehjem, kjøp av plasser utenfor kommunen mv.) legges av
kommunestyret, i de årlige budsjettene. Lokale satsinger/prioriteringer/prosjekter kan også ha
betydning for kommunens pleie- og omsorgstjenester.
Et annet relevant aspekt er at kommunene i forsøket planlegger for at modellen kun skal gjelde i en
tidsavgrenset periode på opprinnelig tre år (nå utvidet til seks år). Dette betyr at kommunene har
tatt høyde for at tjenestene etter forsøksperioden igjen skal tilbake til kommunalt fastsatte rammer.
Derfor vil ikke tilpasninger i forsøket nødvendigvis gjenspeile den praksisen som ville utviklet seg
dersom ordningene var permanente.
Dette gjør det krevende å måle hvilke effekter som skyldes selve modellen kommunen følger (A
eller B), andre effekter knyttet til det å delta i forsøket, og alle øvrige forhold som påvirker
kommunens tildelingsprosess og tjenestesammensetning.
I et hypotetisk eksempel kan det være slik at de økonomiske driverne i den statlige finansieringsmodellen gir kommunen insitamenter for å satse på institusjonsplasser framfor hjemmebaserte
tjenester. Samtidig kan de læringsarenaene som etableres i forbindelse med forsøket, kombinert
med at kommunen er gjenstand for evaluering, bidra til den motsatte effekten.
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Figur 3-3 Noen forhold som kan påvirke kommunens måloppnåelse i forsøket

Alt dette er forhold som gjør det mer krevende å trekke valide slutninger om hvilken effekt det har å
implementere de to forsøksmodellene (A og B).
For å kunne vurdere effekter av forsøket har det også blitt lagt vekt på kvalitative observasjoner
knyttet til forsøkskommunene. En inngående beskrivelse av hvordan kommunene opplever
effektene av forsøket er presentert i kapittel 4 – Endringer i forsøkskommunene.
Videre ses alle endringer i kommunene opp mot korrigerte tall for både C-kommunene og landet for
øvrig, for å ta høyde for endringer i befolkningsstruktur og generelle utviklingstrekk i kommunene.

3.6 Datainnsamling
Datainnsamlingen har funnet sted i alle kommuner, inkludert kontrollkommunene. Undersøkelsesopplegget har imidlertid vært differensiert, slik at ikke alle metoder har vært benyttet i samtlige
kommuner. Oversikten under viser hvordan data har blitt samlet inn i de ulike gruppene av
kommuner.

Tabell 3-1 Metoder for datainnsamling i de ulike kommunene i 2019
Metode for datainnsamling

A-kommuner

B-kommuner

Kontrollkommuner

Intervjuer og gruppesamtaler med ansatte i kommunen

Ja

Ja

Nei

Spørreundersøkelse til ansatte i kommunen

Ja

Ja

Ja
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Fokusgrupper med pårørende

Ja

Nei

Nei11

Telefonintervjuer med brukere

Ja

Nei

Nei

Årsverksrapportering

Ja

Ja

Ja

Gjennomgang av IPLOS-data

Ja

Ja

Nei

KOSTRA-gjennomgang

Ja

Ja

Ja

Regnskapsgjennomgang (fordeling på brukergrupper)

Ja

Ja

Ja

3.6.1

Intervjuer/gruppesamtaler med ansatte i kommunen

Prosjektteamet besøkte hver A- og B-kommune hvert år, vanligvis i perioden mai-august. De som
ble intervjuet var fortrinnsvis:
► Sentrale politikere
► Rådmann
► Kommunalsjef(er) i omsorgstjenesten
► Enhets- og virksomhetsledere
► Økonomi-/budsjettfunksjon
► Leder og ansatte ved tildelingsenheten
► Stabs-/utviklingsfunksjon(er) i sektoren
Etter dialog med den enkelte kommune ble informantgruppen utvidet og tilpasset kommunens
organisering. I de fleste kommuner har det også vært informanter fra førstelinjen, eksempelvis
ergoterapeut, sykepleiere, helsefagarbeidere og/eller hjemmehjelpere som jobbet på sykehjem
eller i hjemmetjenesten. Vernepleiere og rådgivere innen rus/psykiatri ble også intervjuet i noen
kommuner. Våre intervjuer og gruppesamtaler ga et rikt tilfang av erfaringer i kommunene. Vi
opplevde at vi fikk intervjuet de aller fleste i kommunene som direkte eller indirekte har vært del av
forsøket.
Spørsmålene var knyttet til status og endringer på følgende tema:
► Innretning av tjenestetilbudet
► Forebygging og hverdagsrehabilitering
► Velferdsteknologi
► Vedtakspraksis
► Kompetanse og samhandling i tildelingsprosessen
► Brukermedvirkning
► Rutiner og verktøy
► Økonomiske forhold
► Overordnet om forsøket
Til sammen har det blitt gjennomført 232 intervjuer og gruppesamtaler, fordelt på hhv. 77 i 2016, 45
i 2017, 43 i 2018 og 67 i 2019. Tallet var høyere i 2016 og 2019 fordi vi da også besøkte
kontrollkommunene.
I tillegg til dette ble det gjennomført kvalitetssikringer av tekstene, samt enkeltsamtaler og møter
med ansatte innen økonomi.

3.6.2

Spørreundersøkelse til ansatte i kommunen

Som tidligere år har de ansatte i kommunene som er med i forsøket svart på en spørreundersøkelse, med spørsmål om en rekke ulike sider ved tildelingsprosessen. Vi har bedt ansatte

11 I kontrollkommunene har det blitt benyttet en ny metode for helhetlig kartlegging av saker som inkluderer
fysisk brukerintervju, intervju med saksbehandler og gjennomgang av dokumentasjon. Dette blir benyttet for
den videre evalueringen av forsøket.
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vurdere brukermedvirkningen i tildelingen, kompetanse og samhandling i tildelingen og rutiner og
verktøy for tildeling.
Vi ba kommunen sende undersøkelsen til følgende ansattgrupper:
► Leder for tildeling/forvaltningskontor
► Ledere for utførerenhetene/enhetsledere
► Fagpersoner/spesialister som er involvert i tildelingsprosessen gjennom å delta i tildelingsmøter
► Andre som har hatt en formell rolle i tildelingsprosessen

I undersøkelsen ble det stilt en rekke spørsmål knyttet til tildelingsprosessen. Vi spurte blant annet
om organisering og rammebetingelser for dagens tildelingspraktisering, vedtakspraksis, samhandling med bruker og pårørende, brukermedvirkning og de ansattes kompetanse. De enkelte
spørsmålene og de ansattes svar på disse er dokumentert i kapittel 0.
Undersøkelsen i 2019 ble sendt til totalt 171 ansatte med en rolle i tildelingen av tjenester. 127
personer besvarte hele eller deler av undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 74. Vi mener
denne svarprosenten må regnes som forholdsvis god for en slik undersøkelse. Fordeler man
svarene på de 12 kommunene som har besvart undersøkelsen, er det absolutte antallet per
kommune allikevel lavt. Antall svar i A- og B-kommunene er: Hobøl kommune 12, Lillesand 14, Os
12, Stjørdal 22, Selbu 5 og Spydeberg 1. På grunn av det lave antallet respondenter fra Spydeberg
er de tatt ut av gjennomgangen. For C-kommunene er antallet respondenter: Våler (Østfold) 11,
Oppdal 9, Østre-Toten 10, Trøgstad 11, Fjell 11 og Søgne 9. Dette er på linje med antall
respondenter fra tidligere år.
Undersøkelsen i 2019 ble gjennomført i perioden 22. august til 15. september. Det ble purret to
ganger.
Respondentene som har besvart undersøkelsen er fra ulike roller i tjenestetildelingen. De fleste av
respondentene jobber som saksbehandler i en tildelingsenhet/forvaltningsenhet 12 eller som
avdelingsleder/ gruppeleder i en tjeneste. Undersøkelsen er forøvrig bredt dekket av ulike roller,
dvs. ledere, fagpersoner og koordinatorer, både fra tildelingsenheter og tjenester/virksomheter.
De klart fleste av respondentene dekker ulike fagområder, pleie/rehabilitering/omsorg for eldre,
tjenester til funksjonshemmede og psykisk helsearbeid/rus.
Halvparten av respondentene i A- og B-kommunene svarer at de har fått endrede arbeidsoppgaver
som en følge av forsøket.
Respondentene fra 2019 trenger ikke ha vært de samme som respondentene fra 2016. Det kan
være at nye ansatte har kommet til og at andre ansatte har falt fra. Det betyr at alle resultater må
tolkes som respondentenes vurderinger i det ene året sammenlignet med andre respondenters
vurderinger i et annet år. Vi kan ikke tolke resultatene som at individene har endret oppfatning.
17 prosent av respondentene i A- og B-kommunene svarer at de ikke jobbet i kommunens pleie- og
omsorgstjenester før innføringen av forsøksordningen. Halvparten av respondentene svarer at de
har fått endrede arbeidsoppgaver som en følge av forsøket.
I presentasjonen av resultatene i kapittel 0 tar vi svarene for 2019 og sammenligner dem med
nullpunktsanalysen som ble gjort i 2016.
Når vi presenterer resultatene fra undersøkelsen har vi gruppert A-, B- og C-kommunene med ulike
farger slik at man lett kan få øye på forskjeller mellom kommunene. A-kommunene har fått gule
12

Eller tjenestekontor.
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søyler, B-kommunen blå søyler og C-kommunene grønne søyler. Svarene er summert for hver
kommune til en poengsum som representerer en skala fra 1 = i svært liten grad til 5 = i svært stor
grad.

3.6.3

Fokusgrupper med pårørende

Kommunene har bistått oss med å rekruttere pårørende ved å spørre et utvalg pårørende om de vil
delta i et gruppeintervju. Ansatte i kommunene var ikke tilstede under disse intervjuene. Etter
gruppeintervjuet fikk pårørende et spørreskjema til utfylling.
Det har i hele perioden vært utfordrende å rekruttere pårørende til gruppeintervjuer. Vi har hvert år
oppfordret kommunene til å rekruttere mellom 6 og 10 deltakere i hvert gruppeintervju. I flere
tilfeller har det vært svært få (1 eller 2) eller ingen som har møtt opp. Inntrykket fra intervjuene er
også at mange av de pårørende ikke har hatt informasjon om eller husket hvordan
tildelingsprosessen var, og har derfor ikke kunnet besvare en god del av våre spørsmål. I 2019 ble
det kun avholdt gruppeintervjuer med pårørende i Hobøl og Os. Bakgrunnen for dette var
vanskelighetene med å rekruttere pårørende og organisere intervjuene.
I kapittel 5.4.2 sammenligner vi svarene fra 2016, 2017, 2018 og 2019, hvor henholdsvis 21, 22, 23
og 10 pårørende i A-kommunene har svart på hele eller deler av undersøkelsen. Totalt gir dette 83
respondenter. De pårørende ble bedt om å svare i hvilken grad de oppfattet at kommunen
håndterte ulike forhold tilknyttet tildelingen av en helse- og omsorgstjeneste. Respondentene
kunne svare på en skala fra 1 til 5, hvor 1 tilsvarte «i svært liten grad» og 5 «i svært stor grad».
Respondentene kunne også svare” vet ikke”. Disse svarene er tatt ut av resultatene som
presenteres nedenfor.
Svært få av de pårørende svarte at brukeren hadde fått avslag på søknaden. Totalt sett svarte kun
4 pårørende vi har intervjuet at de har fått avslag på søknaden. 9 brukere hadde fått et tilbud om
noe annet enn det ble søkt om, mens det klare flertallet, 64 brukere hadde fått innvilget søknaden.

3.6.4

Telefonintervjuer med brukere

Vi har gjennomført telefonintervjuer i A-kommunene hvert år og B-kommunene i 2016 (nullpunkt)
og 2019 (sluttevaluering). I tillegg supplerer vi med noen erfaringer vi har fra en såkalt 360-graders
brukerkartlegging som er gjennomført i C-kommunene i 2019. Fremstillingen baserer seg på
inntrykkene for hele forsøksperioden.
Brukerne som har vært intervjuet har vært nye hvert år. Det betyr at vi ikke har kunnet
sammenligne svarene hvert år direkte fordi det kan være forskjeller mellom personene i de fire
årene som gjør at erfaringene deres har vært ulike. Vi kan derfor ikke knytte eventuelle endringer i
svarene direkte til tildelingsprosessen eller tjenesteutførelsen.
Kommunene har selv vært ansvarlig for å rekruttere brukere. Hvert år har vi bedt kommunene om å
rekruttere 10 informanter hver som skal intervjues. Enkelte av kommunene har hatt utfordringer
med å rekrutter brukere i hele evalueringsperioden. Prosessen med å avtale og gjøre intervjuer
med brukere har endret seg noe fra og med 2018. Bakgrunnen for endringen var at mange av
brukerne manglet kunnskap og hadde få refleksjoner knyttet til tildelingsprosessen, og vi ønsket
derfor å intervjue hver enkelt informant så snart som mulig etter at de hadde fått sin søknad
behandlet eller hadde blitt tildelt en tjeneste. Det har i år, som tidligere år, vært utfordrende å
komme i kontakt med og intervjue brukerne. En god del brukerne ønsket ikke delta likevel eller
svarte ikke på telefon etter gjentatte forsøk. Enkelte intervjuer har også blitt avbrutt av oss fordi
informantene av helsemessige årsaker ikke har vært i stand til å svare på spørsmålene.
Resultatet har vært at vi i evalueringsperioden har intervjuet en god del færre personer som mottar
helse- og omsorgstjenester enn planlagt. Konsekvensen av dette er at representativiteten i
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undersøkelsen er blitt lavere. Vi oppfatter allikevel at innholdet i svarene og beskrivelsene har vært
ganske like både mellom kommuner og over tid, slik at vi likevel har fått et godt bilde på det
generelle bildet i kommunene, samt at vi kan synliggjøre noen individuelle erfaringer.
Vi har totalt sett intervjuet 118 brukere i perioden 2016-2019. Antallet intervjuer hvert år har vært
ganske stabilt, fra 27 (2017) til 33 (2018). 31 prosent av brukerne har vært under 67 år, 37 prosent
har vært mellom 67 og 79 år og 33 prosent har vært 80 år eller eldre. 58 prosent har vært kvinner
og 42 prosent menn. 96 prosent av intervjuene har vært med brukere som har fått innvilget et
tjenestetilbud.
Siden utvalget er for lite til å gjøre generaliserbare slutninger om hvordan brukerne i kommunene
generelt sett oppfatter tildelingsprosessen, kommer vi nedenfor først og fremst til å presentere
resultatet fra undersøkelsen for hele perioden samlet, i tillegg til å løfte frem noen kvalitative
beskrivelser. Slik vi oppfatter det, har ikke metoden vært egnet til å se på endringer mellom
svarene over tid eller mellom kommuner.
Brukerne er naturligvis mest opptatt av selve tjenesten de mottar, og mindre opptatt av selve
tildelingsprosessen. Spesielt synspunkter på hvordan brukerne oppfatter kommunens egne
prosesser har det vært få av i hele forsøksperioden. Mange av brukerne har vært lite delaktig i
selve tildelingen fordi prosessen har blitt initiert av et sykehus eller en annen
behandlingsinstitusjon, fastlegen, av pårørende eller i samråd med tjenesten de allerede mottar.

3.6.5

Årsverkskartlegging

Kontaktpersoner i hver kommune ble i september 2019 tilsendt et utfyllingsskjema knyttet til antall
årsverk i kommunen per 1.9.2019. Tilsvarende måling – med likt oppsett – ble gjort for 1.1.2016,
1.9.2016 og 1.9.2017, 1.9.2018.
Avgrensningen har vært på årsverk knyttet både til drift og støttefunksjoner for hele pleie og
omsorg (Kostrafunksjon 234, 253 og 254). Stillinger som i et kortere tidsrom ikke har vært besatt
har vært telt med, mens stillinger i bemanningsplan uten budsjettdekning har ikke vært det.
Metodisk har det vært krevende å skaffe sammenlignbare tall på årsverk, ettersom det er basert på
kommunenes egen rapportering. Omorganiseringer har også i noen tilfeller gjort det krevende å
følge utviklingen på bestemte områder. Vi har vært i dialog med kommunene for å kvalitetssikre
tallene der det har vært vurdert som nødvendig.
I det samme utfyllingsskjemaet har kommunene også rapportert på spesialiserte funksjoner/tilbud
mot ulike brukergrupper (hverdagsrehabilitering, demens, mv.)

3.6.6

Vedtakskartlegging

Som en del av evalueringsarbeidet gjennomgått vedtak (melding om vedtak/underretning om
vedtak) fra A-kommunene fra 2015/2016 og 2019. Totalt er 34 vedtak fra 2015/2016 og
22 vedtak fra 2019 gjennomgått. Gjennomgangen har omhandlet både førstegangsvedtak,
revurderinger, men også avslag på søknad om tjenester. Vedtakskartleggingen er omtalt i kapittel
5.6: Rutiner og verktøy i tildelingsprosessen.

3.6.7

IPLOS og KPR

IPLOS er betegnelsen på et nasjonalt helseregister som skal danne grunnlag for nasjonal statistikk
for pleie- og omsorgssektoren. Det er et verktøy for dokumentasjon, rapportering og statistikk for
kommunene og for statlige myndigheter. Formålet med IPLOS-registeret er å gi statlige myndigheter, kommunene og allmennheten kunnskap om utviklingen i pleie- og omsorgssektoren.
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I begynnelsen av vår evaluering bestilte vi egne data fra IPLOS-registeret fra Statistisk sentralbyrå
(SSB). De siste årene har SSB publisert flere data fra IPLOS i statistikkbanken, noe som innebærer at dataene vi trenger har blitt lettere tilgjengelig.
Omsorgsdata (IPLOS-opplysninger) ble for første gang sendt til kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) i 2019. Helsedirektoratet har ansvaret for dette registeret, og har planer om en
gradvis utbygging. Dataene som SSB publiserer blir altså nå levert fra KPR.
For institusjon skiller IPLOS mellom langtidsopphold og ulike typer korttidsopphold. Antall brukere
ved utgangen av 2017 for landet som helhet er vist i figuren under.

Brukere på institusjon i Norge 31. desember 2017
Langtidsopphald i institusjon

32 733

Dagopphald i institusjon

3 340

Tidsavgrensa opphald - utreiing/behandling

2 743

Tidsavgrensa opphald - anna

2 517

Avlasting i institusjon - ikkje rullerande

1 923

Tidsavgrensa opphald -…

1 514

Avlasting i institusjon- rullerande

616

Nattopphald i institusjon

12

0

10 000

20 000

30 000

40 000

Figur 3-4 Brukere på institusjon i Norge 31. desember 2017

Figuren illustrerer at korttidsopphold er en tjenestene med mange ulike formål. For noen av disse
tjenestene er det imidlertid få brukere. Ved utgangen av året var det for eksempel bare registrert
12 brukere på nattopphold på institusjon.
Vi gjorde et forsøk på å analysere utviklingen for ulike typer korttidsplasser for kommunene i
forsøket. Det viste seg imidlertid at utviklingen over tid var preget av store negative og positive
utslag. En viktig forklaring er selvfølgelig tilfeldige utslag som følge av få brukere av disse
tjenestene i den enkelte kommune. De store utslagene gjorde også at vi ikke var sikre på hvor god
kvaliteten er for registreringen av de enkelte tjenester. Denne statistikken har derfor ikke blitt brukt.
På grunn av dette valgte vi en grovere tilnærming hvor vi skiller mellom langtids- og
korttidsopphold. Dataene vi har brukt er registrerte oppholdsdøgn for langtids- og korttidsopphold
hentet fra KOSTRA.

3.6.8

Vedtatte timer og døgn fra 2017 til andre kvartal 2019

Omfanget av vedtatte timer og døgn gir grunnlag for utbetaling av aktivitetstilskuddet til
kommunene. Kommunene rapporterer hvert kvartal til Helsedirektoratet. Ved hver rapportering er
det møter mellom direktoratet og den enkelte kommune med en gjennomgang og kvalitetssikring
av dataene. Særlig i begynnelsen av forsøket har det vært utført et betydelig arbeid med å sikre
god kvalitet for dataene som ligger til grunn for tilskuddene.
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Utviklingen den første perioden var preget av opprettingene som ble gjort 13. I begynnelsen var det
derfor vanskelig å bruke dette som indikator for utviklingen av den enkelte tjeneste over tid.
Arbeidet har medført at kvaliteten har blitt styrket, slik at dataene nå også er brukt som grunnlag for
våre analyser. Dataene må imidlertid tolkes med en viss grad av forsiktighet. Enkelte utviklingstrekk kan være et resultat av et ryddearbeid mer enn reelle endringer. I rapporten kommenterer vi
noen slike forhold vi har blitt oppmerksomme på i arbeidet med rapporten.

3.6.9

KOSTRA

Statistikk hentet fra KOSTRA er en viktig kilde for indikatorene omtalt i kapittel 5. Indikatorene er
dermed basert på anerkjente nøkkeltall hvor det finnes statistikk for alle landets kommuner. Denne
statistikken er bearbeidet i en egen database utviklet av Agenda Kaupang for formålet.
Kommunens tjenesteregnskap (KOSTRA-funksjonene) skiller ikke mellom ulike grupper av brukere
av pleie og omsorg. KOSTRA skiller kun mellom fire tjenester/funksjoner, disse er:
► 234 Aktivisering av eldre og personer med utviklingshemming (dagsenter, trygghetsalarm,
matombringing og støttekontakt)
► 253 Pleie i institusjon (sykehjem og barnebolig/avlastningsbolig)
► 254 Pleie i hjemmet (hjemmesykepleie, hjemmehjelp, miljøarbeid/praktisk bistand-opplæring,
BPA, privat avlastning og omsorgslønn)
► 261 Drift av institusjonslokaler (sykehjem og barnebolig)
I praksis er dette en for grov inndeling av utgiftene. Tjenestene innenfor pleie og omsorg betjener
flere ulike brukergrupper. Hver gruppe har sin egen omsorgstrapp og sine spesielle faglige
utfordringer. Det er derfor viktig å sammenligne kommunenes utgifter pr. brukergruppe. Hvis
utgiftene basert på KOSTRA-tall fremstår som høye, er det ikke nødvendigvis fordi eldreomsorgen
er omfattende. Det kan like gjerne skyldes stort volum av tjenester til personer med nedsatt
funksjonsevne. Psykisk helse kan også utgjøre en stor utgift.

3.6.10 Metode for fordelingen av utgifter på tre brukergrupper
Kommuneregnskapet for 2015, 2016, 2017 og 2018 har blitt delt mellom de tre brukergrupper ut
ifra følgende kategorisering:
► Personer med nedsatt funksjonsevne: Begrepet er brukt om personer med enten fysiske eller
psykiske funksjonsnedsettelser. Gruppen omfatter blant annet psykisk utviklingshemmede,
autister, mennesker med Asperger syndrom, multipsykisk utviklingshemming/utviklingsforstyrrelse og mennesker med lignende behov for langvarige og koordinerte tjenester.
Medregnes skal også brukere med ervervet funksjonshemming som har behov for langvarige og
koordinerte tjenester. Brukerne skal være mellom 0 og 67 år. Et unntak er brukere over 67 år
som bor i et bofellesskap med tilsvarende tjenester som brukere under 67 år. Brukere på
sykehjem er registrert under kategorien eldre mv.
► Personer med psykiske problemer og rusproblemer: Denne gruppen omfatter brukere som har
behov for langvarige og koordinerte tjenester innen psykisk helse/rus. Det vil ofte være stilt en
diagnose, men ikke alltid. De fleste brukere i gruppen har sammensatte problemstillinger, med
det kjennetegn at psykiske problemstillinger og rus er primærutfordringen.
► Eldre mv.: Den siste kategorien omfatter personer som ikke faller inn under de to andre kategoriene. De fleste vil være eldre. Brukerne kan imidlertid være i alle aldre.

13

Vårt forsøk på å bruke disse dataene er dokumentert i rapporten: «Evaluering av forsøksordning med statlig
finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester – analyse av økonomisk utvikling og beregning av
kommunale enhetskostnader» av august 2018..
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Fordeling av regnskapet for 2015 og 2018 ble gjort for både kommunene i forsøket og
kontrollkommunene. Fordelingen av regnskapet for 2016 og 2017 er avgrenset til de seks
kommunene i forsøket.
Fordelingen av regnskapet for de tre årene er gjort skjønnsmessig av økonomer og fagfolk i de
enkelte kommuner, under veiledning av Agenda Kaupang. Fordelingen omfatter de fire KOSTRAfunksjonene nevnt over.
Fordelingen er basert på detaljert regnskap for hele kommunen. Regnskapet har blitt tilrettelagt av
Agenda Kaupang på et mer aggregert nivå. Kommunene har i etterkant fordelt regnskapet på de
tre brukergruppene. Innenfor hver gruppe er det også foretatt en fordeling på brukere over og
under 18 år. Kommunene har fått en noe mer detaljert beskrivelse av brukergruppene enn
avgrensningen omtalt i de tre kulepunktene over.
I fordelingen inngår det noe skjønn. Erfaringen har vist at fordelingen likevel blir tilstrekkelig
nøyaktig for de analysene som regnskapsfordelingen skal brukes til.
Det har vært foretatt sammenlikninger mellom regnskapet som er sendt oss og rapporteringen
kommunene har gjort i KOSTRA. Det er kun oppdaget helt marginale forskjeller. I fordelingen av
regnskapet er det også oppdaget noen mindre feil som er rettet opp.
Fra nettoutgifter til bruttoutgifter
For 2015 og 2016 ble det først foretatt en fordeling av kommunenes nettoutgifter på de tre brukergruppene. Med nettoutgifter menes det kommunenes utgifter fratrukket tilskudd fra staten og
egenandeler fra brukerne.
Nettoutgiftene var i 2016 godt under halvparten av nivået i 2015. Grunnen er at finansieringen i
forsøket skjer på grunnlag av aktiviteten og ikke lenger gjennom rammetilskuddet. Forsøket varte
8 av 12 måneder i 2016. I 2017 varte forsøket hele året, og nettoutgiftene har bli ytterligere
redusert. Disse endringene gjør at nettoutgiftene ikke er sammenliknbare over tid.
Det har derfor blitt bestemt å etablere en tidsserie for bruttoutgiftene for 2015, 2016, 2017 og 2018.
Bruttoutgiftene er en størrelse som gir et bedre uttrykk for aktiviteten enn nettoutgiftene. Noe av
kjernen i forsøket er nettopp den aktivitetsbaserte finansieringen. Derfor kan bruttoutgiftene være
en mer relevant størrelse enn nettoutgiftene.
I tolkningen av utviklingen er det viktig å være klar over at endringer i fravær kan føre til utgifter
som ikke reflekterer tilsvarende endringer i aktiviteten. Økt fravær vil jo føre til flere vikarer og en
økning i bruttoutgiftene som ikke henger sammen med endringer i aktiviteten. Redusert fravær vil
ha motsatt effekt.
Fordelingen av bruttoutgifter for 2015 og 2016 er i stor grad basert på arbeidet som allerede er
gjort. Arbeidet har blitt utført ved at Agenda Kaupang har laget regneark med forslag til fordeling av
bruttoutgiftene. Fordelingen har deretter blitt kvalitetssikret av økonomer i de aktuelle kommunene.

3.6.11 Metode for korrigering av behov
Metode for korrigering av forskjeller i behov
I KOSTRA har det i rundt 15 år vært publisert nøkkeltall med en sammenlikning av utgifter per
innbygger i kommunene for ulike tjenesteområder. En slik sammenlikning blir svært unøyaktig, fordi
den ikke tar hensyn til forskjeller i behov mellom kommuner. Ulike miljøer har derfor begynt å foreta
korreksjoner for forskjeller i behov, med en metode tilsvarende den vi har brukt i vår rapport. Disse
korreksjonene blir – i litt ulike varianter – utført av KS, Helsedirektoratet, Oslo kommune og flere
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konsulentfirmaer. Resultater av beregningene blir brukt av kommuner landet rundt og av nasjonale
aktører på feltet.
I inntektssystemet for kommuner får kommunene rammetilskudd basert på beregnet behov på ulike
områder, herunder til pleie- og omsorgstjenester. Vi har brukt kriteriene, vektene og kriterieverdiene som ble brukt for beregningen av rammetilskuddet for pleie- og omsorgstjenestene i 2016.
I utgiftsutjevningen skiller ikke kriteriene mellom ulike tjenester innenfor pleie- og omsorgssektoren.
Vi har derfor brukt resultatene av analysene som har gitt kostnadsnøklene for de ulike tjenesteområdene, slik det for eksempel er gjort av Rattsø-utvalget fra 1990-tallet og Borge-utvalget fra
2005.
Vi har beregnet indikatorer for kommunenes behov for pleie- og omsorgstjenester normert i forhold
til landet. Disse indikatorene er brukt sammen med innbyggertallet i nevneren i brøkene som viser
våre nøkkeltall.
Det er gjort sammenlikninger på tvers av kommuner både når det gjelder utgiftene til pleie- og
omsorgstjenester og for sammensetningen av omsorgstrappa. For hver av tjenestene i omsorgstrappa er det beregnet om kommunen tilbyr mer eller mindre enn landsgjennomsnittet
(landet=100).
Mest nøyaktig på overordnet nivå
Antakelsen er at metoden gir et mer nøyaktig grunnlag for sammenlikning enn bare å bruke antall
innbyggere i nevneren. Metoden er mest nøyaktig på et overordnet nivå, for eksempel når det
gjelder en sammenlikning av de samlede pleie- og omsorgsutgiftene. Det er jo på dette nivået
kriteriene i inntektssystemet er utviklet. Vi har imidlertid også foretatt korreksjonene for omfanget
av enkelttjenester. Korreksjoner for enkelttjenester blir mer unøyaktige enn på de samlede
utgiftene.
På kommunalt nivå er det svært store forskjeller i sammensetningen av tjenestene i den såkalte
omsorgstrappa. Selv om beregningene på detaljert nivå ikke er helt nøyaktige, er det etter vårt
skjønn den beste tilnærmingen når man skal sammenlikne ulike kommuner. Forskjellene i
sammensetningen av tilbudet er imidlertid så store at resultatene ville vist mye det samme
mønsteret om vi bare hadde brukt innbyggertallet i nevneren.
Likebehandling, men ikke like tjenester
De overordnede målene med forsøket er økt likebehandling på tvers av kommunegrenser, og
riktigere behovsdekning for innbyggerne. Økt likebehandling og riktigere behovsdekning behøver
ikke å bety at sammensetningen av tjenester skal være helt lik i kommunene. Det henger sammen
med at lokal tilpasning av tjenestetilbudet er viktig for å få et mest mulig brukertilpasset og effektivt
tjenestetilbud.
Inntektssystemet som vi har brukt for korrigeringene er ikke et normativt system som skal si noe
om hva kommunene må bruke midlene på, men er et system for mest mulig rettferdig fordeling
mellom kommunene ut ifra kommunenes behov.
Ettersom vi behandler kommunene som case, ser vi informasjonen fra ulike kilder i sammenheng.
Et eksempel er at vi ser at Stjørdal og Os har bygget til boliger med døgnomsorg som et alternativ
til langtidsplasser på sykehjemmet. I intervjuene vi har hatt med representantene for de to
kommunene har vi fått kvalitativ informasjon om hvordan disse boligene har blitt bygget over
mange år. Vi benytter altså flere kilder til å belyse nivå og utviklingen i tjenestetilbudet. I årets
rapport legger vi frem langt mer detaljerte data om sammensetningen av tjenestetilbudet. Dataene
vil bidra til å avdekke også andre forskjeller i kommunenes prioriteringer, som igjen vil danne
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grunnlag for intervjuer og annen dialog med representanter for kommunen. Gjennom intervjuene vil
vi kunne få en bedre forståelse for begrunnelsen for de lokale tilpasningene av tjenestetilbudet.
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4 Endringer i forsøkskommunene
Dette kapittelet gir en kvalitativ beskrivelse av de endringene som har funnet sted i forsøkskommunene. Beskrivelsene bygger i hovedsak på intervjuer og gruppesamtaler med ansatte og
ledere i kommunen. Kvantitative forhold omtales senere i rapporten.

4.1 Os
Os kommune i Hordaland er en av A-kommunene i forsøket og har tatt del i forsøket siden mai
2016.
Os har fattet vedtak om sammenslåing med Fusa kommune (Bjørnafjorden kommune), med
etablering 1. januar 2020. Mange trekker frem at den forestående sammenslåingsprosessen vil
medføre endringer og kreve mye oppmerksomhet fremover fra kommunens side. Bjørnafjorden
kommune har inngått avtale om videre deltagelse i forsøket fram til desember 2022.
Den største enkeltendringen i Os kommunes pleie- og omsorgssektor i forsøksperioden var
åpningen av Luranetunet bo- og behandlingssenter i november 2017. Os kommune gjorde en
omorganisering i september 2017 der Oppvekst og kultur ble samorganisert med Helse og omsorg,
hvor tjenestene som berøres av forsøket er organisert.

4.1.1

Status før forsøket

I vår nullpunktsanalyse av Os i 2016 ble det gjort en rekke vurderinger av status i Os kommune før
forsøket. Hovedinntrykket var at Os var en veldrevet kommune på dette området, med
profesjonalitet i tildelingen, effektiv drift og mange tiltak langt ned i omsorgstrappen. For en
grundigere redegjørelse av status før forsøket vises det til evalueringsrapporten av 2016.
Tildelingsfunksjonen
Bestiller- og forvaltningskontoret (heretter tildelingsenheten) hadde ved starten eksistert siden 2003
og har ansvar for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Os kommune. De ansatte opplevde at
kompetansen på bestiller- og forvaltningskontoret var høy. De fleste faggrupper var representert og
bestiller- og forvaltningskontoret ble beskrevet som flinke til å samarbeide med både interne og
eksterne aktører. En endring som følge av forsøket var at bestiller- og forvaltningskontoret også
fikk ansvar for rus- og psykiatriområdet.
Kommunen hadde ikke særskilte rutiner som skulle sikre at brukerne fikk det antallet timer som var
vedtatt. Samtidig var brukerne godt fornøyde og det var ikke registrert at noen klagde på at de ikke
fikk nok timer.
De ansatte var også tilfreds med måten brukere og pårørende ble involvert i kartleggingsprosessen
på og ved tildeling av tjenester.
Tjenestene
I 2015 var de korrigerte utgiftene i Os lavere enn landet som helhet. Os var den forsøkskommunen
som brukte nest minst på institusjon og tredje mest på pleie i hjemmet, korrigert for behov. Andel
som bodde på institusjon i aldersgruppen over 80 år var halvparten av landssnittet, mens andelen i
omsorgsbolig var nesten dobbelt så høy som landet som helhet. Ser man på bruttoutgifter brukt på
institusjon var dette på 20 prosent i Os (2015) mot 43 prosent for landet som helhet, noe som
styrker inntrykket av at Os i stor grad klarte å basere seg på hjemmebasert omsorg. Os vedtok i
2012 å bygge nytt sykehjem som enda ikke var ferdigstilt ved oppstart av forsøket (sykehjemmet
åpent i november 2017). Det var derfor en midlertidig underkapasitet på sykehjem i kommunen.
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Informanter i kommunen trakk fram at de måtte kjøpe plasser på sykehjemmet i nabokommunene
for å dekke opp for behovet.
Os hadde flest korttidsplasser i institusjon blant forsøkskommunene, langt over landssnittet, og
gjennomsnittlig oppholdstid pr. plass var kortest blant forsøkskommunene, like over landssnittet.
Andelen ansatte med fagutdanning var som snittet av landet, men Os har flere ansatte med
høyskoleutdanning. Tilbudet om fysio- og ergoterapi på sykehjem var høyere enn landet for øvrig.
Utgiftene til hver sykehjemsplass var vesentlig lavere enn landet som helhet.
Økonomi
Os kommune hadde i 2015 netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester på 222 mill. kr. Dette
beløpet er grunnlaget for uttrekket som gjøres hvert år i forsøkskommunene, kun med justeringer
for lønns- og prisvekst samt anslått kostnadsvekst som følge av demografi.
Kostnadsnivået i pleie- og omsorgstjenesten til Os ble i 2016 beskrevet som lavt, med mange
tjenester levert lavt i omsorgstrappen, og en kostnadseffektiv innretning på de hjemmebaserte
tjenestene. Også institusjonsplassene ble drevet til en enhetspris (per oppholdsdøgn) under
landssnittet.
Innføring av forsøket
Etablering og gjennomføring av forsøket krevde tre ekstra årsverk, hvorav ett årsverk er hos
økonomiavdelingen og to er hos tildelingsenheten. Denne økningen var også en følge av at
tildeling innen rus og psykiatri ble en del av tildelingsenhetens ansvarsområde.
De ansatte i Os kommune beskriver at de har brukt mye tid på å tilpasse seg strukturen i forsøket.
Spesielt administrasjonen har arbeidet med å rydde i systemer, innføre nye maler og sørge for
riktig rapportering til Helsedirektoratet. Særlig omkoding av alle vedtak til 1. januar 2017 beskrives
som ressurskrevende. Samtidig trekkes det fram at dette har gitt kommunen en langt bedre
oversikt over egne tjenester enn det de hadde tidligere.

4.1.2

Tildelingsfunksjonen i forsøket

Tildelingsenheten har vært gjennom store endringer i forbindelse med forsøket. Overordet
beskrives effektene som positive, da det har vært økt oppmerksomhet rundt brukermedvirkning,
vedtakspraksis og kartleggingsprosessen forut for tjenestetildeling.
Brukermedvirkning
Tildelingsenheten trekker fram at det har vært økt bevisstgjøring knyttet til brukermedvirkning i
forbindelse med forsøket. Blant annet er søknadsskjema med avkrysning av tjeneste erstattet med
beskrivelse av behov.
Gjennom å delta to ansatte på kartleggingsmøter med brukeren har kapasiteten til å få frem hva
som er viktig for bruker økt. Samtaleguiden har ifølge flere informanter gjort at de ansatte har blitt
mer bevisst på det reelle behovet. Samtidig trekkes det frem at det er stor forskjell mellom
brukergruppene, eksempelvis trekker en informant fram at barnefamilier som regel er veldig
tydelige på hva de trenger, mens mange eldre ikke krever så mye.
Det har vært arrangert åtte fokusgrupper med pårørende i Os kommune i perioden 2016-2019, to
hvert år. I de fleste av dem har brukerne uttrykt seg positive til både tildelingsarbeidet og
tjenestene. I 2016 og 2017 var det enkelte negative tilbakemeldinger forbundet med å ha
sykehjemsplass utenfor kommunen. Etter åpningen av Luranetunet var det ingen som trakk fram
dette lenger. Noen få pårørende har uttrykt seg kritisk til tilnærmingen med «Hva er viktig for
deg?», da de har opplevd den åpne formen for kartlegging som utydelig på hvilke tjenester
brukeren har rett på.
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Det store bildet er imidlertid at Os kommune leverer gode tjenester. Brukerundersøkelsen som ble
gjennomført i 2018 gjennom rammeverket til bedrekommune underbygger dette. Hjemmebaserte
tjenester fikk en gjennomsnittlig score på 5,5 (av 6) mot 5,1 i Norge. Luranetunet fikk en score på
4,6 mot 4,5 i Norge (pårørendeundersøkelse).
Kompetanse og samarbeid i tildelingen
Som beskrevet i tidligere rapporter er informantene samstemte om at tildelingsenheten lenge har
hatt god kompetanse, tilstrekkelig kapasitet og samarbeider godt med andre enheter i kommunen.
Kapasiteten i tildelingsenheten økte med 1,8 årsverk når forsøket startet, og to ytterligere
prosjektstillinger innen kartlegging kom til i 2018. Det er flere som trekker fram at det å ha en
ergoterapeut i tildelingsteamet har gitt bedre faglig bredde. Kommunesammenslåingen med Fusa
(til Bjørnafjorden) trekkes imidlertid fram som en faktor som har krevd mye ressurser fra
tildelingsenheten i 2018 og 2019.
En av nyvinningene med kartleggingen er mer systematikk knyttet til kartleggingene. Det brukes
mer tid på å kartlegge, og det er gjerne mer enn én person som er med. Flere informanter mener
dette gjør at tjenestene blir mer spisset til individuelle behov. I noen tilfeller betyr dette at dyre tiltak
som er forespeilet pasienten av spesialisthelsetjenesten erstattes av hjemmebaserte tiltak og
lavterskeltilbud. De fleste mener imidlertid ikke at dette gir en vesentlig annen fordeling av tjenester
for kommunen i stort.
Samarbeidet mellom tildelingsenheten og utførerenhetene beskrives fortsatt som godt av begge
parter. De fleste informanter gir imidlertid inntrykk av at samarbeidet har fungert godt lenge og ikke
egentlig kan tilskrives forsøket.
Vedtak
Vedtakspraksis endret seg ganske tidlig inn i forsøksperioden, med flere forbedringer allerede i
2017. Generelt handler dette om at vedtakene er ryddigere, og har et tydeligere språk. Blant annet
brukes det en ny vedtaksmal, og det har blitt jobbet med klart språk i vedtakene. Sentrale endringer
siden innføring av forsøket har vært:
-

-

Tydeliggjøring av hvilke mål som gjelder for brukeren. Særlig innen rus og psykiatri har
dette endret seg.
At det fattes flere vedtak enn tidligere, spesielt innen hjemmebaserte tjenester. Det skyldes
primært en hyppigere revurdering av vedtak, slik at det i økt grad er samsvar mellom
vedtakene og tjenestene som utføres
Økt kontroll med at vedtakene stemmer
Bruk av riktige koder, som gjør at det er enklere å få en oversikt over
tjenestesammensetningen og kostnader i kommunen.

Videre trekkes det nå også fram at saksutredningene har blitt lengre og bedre, noe som gjenspeiler
en økt innsats knyttet til kartlegging av brukeren.
Os kontrollerer samsvar mellom vedtatte og utførte tjenester gjennom å sammenligne
årsverksbehov (estimert på bakgrunn av antall/type vedtak og faktisk årsverk i tjenesten. Dette er
blitt satt opp som en standardrapport i EPJ-systemet Profil som kommunen bruker. Et eksempel på
en slik rapport framgår av Figur 4-1.
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Figur 4-1: Kontroll av samsvar mellom estimert årsverksbehov og årsverk i hjemmebaserte tjenester 2017-19.
Kilde: Os kommune

Vedtakene som fattes har ingen direkte betydning for budsjettene til utførerenhetene, selv om
vedtakene genererer finansiering fra Helsedirektoratet. Dersom nye eller endrede vedtak fører til
økt (eller redusert) budsjettbehov for utførerenheten skal dette behandles i forbindelse med de
ordinære budsjettprosessene slik som tidligere. På den annen side har finansieringsmodellen gitt
kommunen økt handlingsrom til å justere utførerenhetenes budsjetter dersom det er nødvendig.
Når det gjelder det administrative arbeidet med vedtak beskrives dette som mindre omfattende enn
den var i de tidlige fasene av forsøket. Den ekstra tiden som tildelingsenheten bruker på
saksbehandling er først og fremst knyttet til å skrive bedre vedtak som revurderes oftere, og
grundigere saksutredninger. Selv om det også nå er en del administrativt arbeid med
tertialrapportering og kontroll, beskrives dette som mindre ressurskrevende når systemet først er
på plass.
Rutiner og verktøy
Både samtaleguiden som brukes i kartleggingen og skjemaet for søknad om tjenester beskrives
som gode og nyttige verktøy i tildelingen. Enkelte informanter trekker fram at kartleggingsskjema er
litt langt, og at det derfor ikke alltid blir fylt ut helt.
Sjekklisten brukes i mindre grad og beskrives som tungvint å bruke, uten at den gir direkte nytte inn
i tildelingsprosessen.

4.1.3

Utvikling av tjenestene

Det generelle inntrykket som gis av samtlige informanter at Os kommune fortsatt yter gode
omsorgstjenester som i stor grad dekker brukernes behov, og at forsøket har gitt en mulighet til å
videreutvikle disse.
Prioritering og innretning av tjenestetilbudet
Den største endringen som har skjedd er åpningen av Luranetunet i november 2017. Flere av
informantene mener dette var en vesentlig forbedring med tanke på tilbudet brukerne mottar, og
det nye sykehjemmet beskrives som innbydende og moderne. Før åpningen av sykehjemmet
måtte kommunen kjøpe flere institusjonsplasser eksternt og hadde mange liggedøgn for
utskrivningsklare pasienter.
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Etter åpningen er imidlertid flere informanter bekymret for at den totale økningen i både
sykehjemstjenester og hjemmebaserte tjenester er for stor. Særlig er veksten stor innenfor
aldersgruppen 0-66 år. Det er imidlertid uklart hva økningen skyldes, og mulige forklaringer som
trekkes fram er:
-

Generell demografisk vekst
Økt tilflytting av personer med høyt bistandsbehov, innenfor alle brukergrupper
Økt evne til å identifisere behov og lavere terskel for å innvilge tjenester

Figurene under dekker årene 2015-2018, og viser utviklingen på noen sentrale indikatorer basert
på innrapporterte tall til KOSTRA. Tallene fanger dermed ikke opp utvikling som har skjedd i løpet
av 2019.
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Figur 4-2: Andel med ulike tjenester, og andel med helsefagutdanning, i Os kommune 2015-18. Kilde:
KOSTRA

Figur 4-2 viser at Os kommune gir hjemmetjenester til mange brukere over 80 år, sammenlignet
med resten av landet, mens det på sykehjem er motsatt. Når det gjelder andel over 80 år på
sykehjem ligger langt under landsgjennomsnittet på 12,4prosent, og har gjort det i hele
forsøksperioden. Det er naturlig å gå ut fra at økningen som har vært fra 2017 (4,1 prosent) til 2018
(5,5 prosent) kan forklares ut fra åpningen av Luranetunet. Noen informanter trakk fram at det var
en viss «opphopning» av sykehjemsbehov i tiden fram mot åpningen. Det at andelen over 80 år
med hjemmebaserte tjenester holder seg høy støtter inntrykket av at Os viderefører den langsiktige
strategien om å satse på hjemmebasert omsorg. Likevel ble den siste avdelingen på Luranetunet
åpnet før planlagt tid mars 2019, og kommunen kjøpte også enkelte sykehjemsplasser i 2019.
Ifølge kommunens egen statistikk fra sumrapporter – som gir et mer detaljert bilde - økte antall
brukere aldersgruppen 0-66 med hele 4,8prosent i 2. kvartal 2018.
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Figur 4-3: Tjenestemottakere 0-66 år, etter bistandsbehov. Kilde: Os kommune

Antall brukere over 80 år økte med hele 10,4 prosent i 1. kvartal i 2018 da Luranetunet ble åpnet.

Figur 4-4: Tjenestemottakere over 80 år, etter bistandsbehov. Kilde: Os kommune

I likhet med tidligere år rapporterer flere at det mangler et nivå mellom helsetjenester i hjemmet og
institusjonsplass. Mange eldre føler seg utrygge hjemme, men er friske nok til å klare seg uten mye
bistand. Kommunen arbeider med løsninger knyttet til å bruke deler av det gamle sykehjemmet til
tiltak med et lavere omsorgsnivå, f.eks. en type trygghetsavdeling eller bofellesskap.
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Figur 4-5: Gjennomsnittlig antall døgn per tidsavgrenset opphold, og tildelte timer per uke i ulike kategorier, Os
2015-18. Kilde: KOSTRA

Figur 4-5 viser blant annet gjennomsnittlig tildelte timer i uken til praktisk bistand og helsetjenester i
hjemmet, hvor Os historisk har ligget over landssnittet på sistnevnte. Variasjonene mellom de to
kategoriene i forsøksperioden kan imidlertid forklares ut fra hvordan vedtakene har blitt kodet, og
dermed ikke reflektere endringer i praksis. Når det gjelder oppholdstiden på korttidsplass har
denne i årene 2016 og 2017 vært høy, før den ble noe redusert i 2018. De fleste informantene
forklarer dette med at en del korttidsplasser ble brukt som langtidsplass på grunn av
kapasitetsutfordringer forut for åpningen av Luranetunet.
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Figur 4-6: Gjennomsnittlig antall timer fysioterapi og lege per uke per beboer på sykehjem, Os 2015-18. Kilde:
KOSTRA

Antall lege- og fysioterapitimer blir ofte brukt som en indikator for kvaliteten av tilbudet på
sykehjem, samtidig som det kan si noe om behovet til brukerne. På begge indikatorer ligger Os
godt over landsgjennomsnittet. Som beskrevet i kapittel 6.4.2 bruker Os mye per oppholdsdøgn på
sykehjem sammenlignet med andre kommuner. Det er imidlertid uvisst hvor mye av dette som
skyldes en del investeringer (f.eks. innkjøp av utstyr, lisenser til pasientvarslingssystem og andre
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ikt-kostnader). Luranetunet blir i mange sammenhenger – og av informantene – trukket fram som
et sykehjem av høy kvalitet. Likevel varslet i august 2019 ansatte om svak bemanning på
demensavdelingene ved sykehjemmet, med tilhørende negative konsekvenser for pasientene.
Hverdagsrehabilitering
Den mest markante satsingen i løpet av forsøksperioden kan sies å være kommunens satsing på
hverdagsrehabilitering. Først er et kartleggingsteam på to personer inne og kartlegger bruker i 14
dager, for å se hvilke utfordringer som finnes, før det fattes et vedtak. Hverdagsrehabiliteringen
bygger på arbeidet som kartleggingsteamet har gjort – og følger opp med trening i 14 dager. Etter
fire uker med hverdagsrehabilitering følger en uke med etterbygging som betyr å legge til rette
aktiviteter og lavterskeltiltak for å ivareta effektene som er oppnådd i løpet av
rehabiliteringsperioden. Kommunen arbeider mye med overgangen fra hverdagsrehabilitering til
hjemmebaserte tjenester, for å sørge for at brukerens mål gjenspeiles i den videre tjenesten. For
eksempel, dersom det er et mål at brukeren skal hente avisen selv hver dag, er det viktig at dette
ikke gjøres av hjemmetjenesten.
Os kommune fører et eget skyggeregnskap for å kartlegge hvilke kostnader som påløper til
hverdagsrehabilitering, sammenlignet med kostnadene som hadde påløpt dersom kommunen
hadde tildelt i henhold til spesialisthelsetjenestens forventninger (f.eks. sykehjemsplass).
Kommunen har også opprettet arbeidslag for demens med fem nye stillinger.
Velferdsteknologi
Velferdsteknologi har vært et konkret satsingsområde som følge av midlene som har fulgt med
forsøket. I mai 2018 vedtok kommunen å bruke 9 mill. kr på investeringer i velferdsteknologi og
medisinsk utstyr. Forut for dette hadde en gruppe fra kommunen blant annet vært på studietur til
Ålborg i Danmark og fått inspirasjon og kunnskap om ulike løsninger. Videre har det vært satset på
oppgradering av det lokale hjelpemiddellageret og å kjøpe moderne utstyr til Luranetunet (senger,
løfteanordninger mv).
Kompetanseplanen for 2019 inneholder også en sterk satsing på opplæring i velferdsteknologi, og
1,8 mill. kr er satt av til dette.
Mange av de større satsingene innen velferdsteknologi og e-helse gjøres i samarbeid med flere
andre kommuner i Nord-Hordaland. Blant annet skal det anskaffes et nytt system for trygghetsalarmer sammen med Fusa, med teknisk plattform og responssenter, som kan fungere som
infrastruktur for en rekke nye applikasjoner (GPS, varslingssystemer mv). Integrasjon mot
journalsystem nevnes også som et utviklingsområde.
Samtidig er det flere informanter som trekker fram at både gjennomføringen av forsøket og den
forestående kommunesammenslåingen tar opp mye av utviklingskapasiteten i kommunen, og at
dette kan bidra til at større løft innen velferdsteknologi kan ta lengre tid å gjennomføre. Likevel
mener flere at deltagelsen i forsøket har gitt kommunen økt økonomisk handlingsrom til å
finansiere slike satsinger.
Kompetanseutvikling i tjenesten
Os har gjennom forsøket fått anledning til å satse tungt på kompetanseutvikling. I 2018 ble det
besluttet å bruke 3 mill. kr av overskuddet til kompetanseheving, og ytterligere 6,7 mill. kr i 2019.
Bruken av disse midlene følger en kompetanseplan som inkluderer alle tjenesteområdene.
Kompetanseplanen inneholder alt fra fagdager og kurs til videreutdanning.
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4.1.4

Økonomi og finansieringsmodell i forsøket

Når det gjelder økonomien i forsøket beskrives 2017 som det første reelle driftsåret, mens 2016
innebar mye opprydding og retting av feil. Det som da kom fram var at Os fikk mer i tilskudd enn de
i utgangspunktet hadde forventet, og at kommunens netto utgifter til å drifte tjenestene var lavere
enn tilskuddet. Dette delkapittelet gjennomgår de mest sentrale utviklingstrekkene for både
kostnads- og inntektssiden i forsøket.
Forsøkets effekt på kostnadene
Os har hatt en betydelig vekst i bruttoutgifter til pleie- og omsorgstjenester i forsøksperioden, fra
311 mill. kr i 2015 til 431 mill. kr i 2019. Denne økningen har imidlertid skjedd i en periode med
sterk demografisk vekst i de gruppene som oftest trenger omsorgstjenester, samtidig med
åpningen av et nytt sykehjem og betydelige investeringer i utstyr og utviklingen av tjenesten. Videre
trekker mange informanter frem at det har vært et betydelig antall tilflyttere med omfattende behov.
Selv om de fleste informanter anerkjenner kostnadsveksten er det ulike meninger om hvorvidt dette
skyldes rausere tjenestetildeling og høyere driftsutgifter, eller om det skyldes demografi,
investeringer og andre faktorer.
Selv om demografisk vekst (målt gjennom de objektive kriteriene i det statlige inntektssystemet, se
kap. 6.2) kan forklare en del av kostnadsveksten, er det en betydelig andel av veksten som ikke
kan forklares gjennom dette. En mulig forklaring til differansen kan være tilflyttende brukere.
Dersom tilflytterne samlet sett har et unormalt stort hjelpebehov vil ikke dette nødvendigvis
gjenspeiles i de objektive kriteriene, og brutto utgifter vil følgelig øke mer enn beregnet behov.
Den alternative forklaringen er at forsøket – gjennom økte midler og stykkprisfinansiering – har ført
til at kommunen fatter flere vedtak enn de ellers ville gjort, og at driftskostnadene ut i tjenesten
øker. Selv om tildelingsenheten opplever at de fatter bedre og mer spissede vedtak om tjenester
nå, er det ikke en oppfatning av at tildelingen er blitt rausere. Det at andelen brukere over 80 år
med plass på institusjon eller hjemmetjenester er forholdsvis stabil i forsøksperioden (se Figur 4-2)
tyder på at dette stemmer.
En mer plausibel forklaring på kostnadsveksten kan ligge i at enhetskostnadene for de ulike
tjenestene har økt. Mange av investeringene og utviklingstiltakene som finansieres av overskuddet
i forsøket kostnadsføres på de ulike enhetene som utfører tjenesten, slik at den beregnede
enhetskostnaden øker. Eksempler på dette kan være utgifter til kompetanseutvikling (inkl. vikarer til
de som er på kurs/studier) og investeringer i velferdsteknologi, hjelpemidler og utstyr. Ettersom
kommunene må bruke opp midler fra første del av forsøket (2016-2019) innen utgangen av 2020,
vil dette være kostnader som kommunen uansett måtte tatt.
Samtidig er det også en risiko for at de store overskuddene fra forsøket har svekket kostnadskontrollen. En leder beskriver en situasjon der han/hun nå har en lavere terskel for å bestille nytt
utstyr:
«Jeg kjøpte toalettstoler nye, før ville jeg kanskje sjekket om vi hadde det et annet sted
først»
En annen enhetsleder beskriver en situasjon der han/hun ikke lenger ansvarliggjøres for eget
driftsbudsjett, siden det i praksis følger midler med hvert vedtak. Siden tjenestebehovet – og
dermed også inntektene – endrer seg hele tiden, vil ikke det opprinnelige budsjettet (i motsetning til
tidligere) være noe han/hun forventes å følge.
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Forsøkets effekt på inntektene
Os er den kommunen som har hatt størst økonomisk gevinst av forsøket, målt i differansen mellom
1) uttrekk fra rammetilskudd og tilskudd til ressurskrevende brukere, og 2) aktivitetstilskudd og
rundsumtilskudd. Denne differansen økte fra 10 mill. kr i 2016, til 89 mill. kr i 2018, og forventes å
være enda høyere i 2019. Det skal legges til at en vesentlig del av dette skyldes endringer i
demografi, som gjør at de reelle gevinstene ville vært mindre siden det ordinære rammetilskuddet
også ville økt dersom Os ikke var med i forsøket.
Inntektene i Os skyldes både økt aktivitetsnivå etter at forsøket startet, og at finansieringsmodellen
har vært innrettet på en måte som har vært gunstig for Os.
Endring i aktivitetsnivå
Tabell 4-1 viser utviklingen i aktivitetstilskudd for Os kommune i forsøksperioden, og gir et godt
bilde av aktivitetsveksten i kommunen i forsøksperioden.
Tabell 4-1: Aktivitetstilskudd til Os kommune fordelt på tjenester per kvartal, 2017-2019. Tall i mill.kr (2019kroner). Kilde: Helsedirektoratet
Os
2017-1

2017-2

2017-3

2017-4

2018-1

2018-2

2018-3

2018-4

2019-1

2019-2

Langtidsopphold på institusjon

7,1

6,4

7,3

5,4

2,8

5,3

7,6

8,8

9,3

11,1

Korttidsopphold på institusjon

5,3

5,6

6,7

5,8

7,9

7,1

7,8

7,4

7,6

8,2

Utskrivningsklare fra sykehus

0,6

0,2

0,6

0,4

0,0

0,1

0,3

1,1

0,7

0,1

44,8

45,7

48,0

49,5

40,9

48,4

48,0

47,5

48,0

48,6

Helsetjenester i hjemmet
Praktisk bistand daglige gjøremål

3,1

3,1

3,2

7,9

15,3

10,0

9,4

9,6

9,0

9,2

16,5

16,6

15,5

16,4

16,0

16,8

17,0

18,7

18,6

19,1

Praktisk bistand, BPA

1,8

3,6

2,8

2,7

2,7

2,5

2,7

3,1

2,2

3,8

Avlastning utenfor institusjon

1,2

1,3

1,0

1,0

1,1

0,7

0,7

0,9

1,0

1,0

Dagsenter

4,8

5,0

5,3

5,1

6,0

5,1

5,5

5,5

5,3

5,5

Omsorgslønn

1,3

1,3

1,3

1,3

1,9

1,3

1,3

1,4

1,4

1,5

Støttekontakt

1,3

1,4

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,7

1,7

1,7

Institusjon

13

12

15

12

11

13

16

17

18

19

Helsetjenester, praktisk bistand

66

69

70

77

75

78

77

79

78

81

9

9

9

9

11

9

9

9

9

10

88

90

93

97

96

99

102

106

105

110

Praktisk bistand, opplæring

Andre tjenester
I alt

Det er kort- og langtidsopphold på institusjon som har økt mest i perioden, noe som kan forklares
av den store netto økningen i antall sykehjemsplasser ved åpningen av Luranetunet. Barneboliger
regnes også i denne kategorien og bidrar til veksten. I november 2017 åpner Luranetunet som da
bestod av 35 nye omsorgsboliger.
Åpningen reduserer følgelig også helsetjenester i hjemmet, samtidig som kommunen blir bedt om å
omkode disse tjenestene til praktisk bistand til daglige gjøremål. Os har i likhet med de andre
kommunene har vært i diskusjoner med Helsedirektoratet for når tjenester skal kodes som hhv.
praktisk bistand og helsetjenester i hjemmet, siden disse gir ulik sats. Dette forklarer økningen i
første kvartal 2018. Det ble kodet tilbake til helsetjenester i hjemmet fra og med andre kvartal, noe
som forklarer den påfølgende nedgangen.
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Hovedtrenden er imidlertid at det også innen hjemmebaserte tjenester er en betydelig økning av
aktivitetsnivået. BPA øker i 2018 pga. nye brukere og økning i de eksisterende vedtakene. Dette
henger sammen med nytt lovverk som slo inn i denne perioden.
Innretning av finansieringsmodellen
Som beskrevet i 6.2 er det tre hovedforklaringer til hvordan en kommune i forsøket går med
overskudd: 1) justering av uttrekket for demografisk utvikling, 2) erstatning av tilskuddet for
ressurskrevende tjenester med aktivitetstilskudd, og 3) kommunenes enhetskostnader. Den største
gevinsten for Os sin del ligger i at uttrekkets justering for demografisk utvikling er langt mindre enn
den reelle veksten (siden denne har vært svært høy i Os). Dermed blir kommunens fratrekk mindre
enn det kommunen kompenseres for gjennom aktiviteter. Den andre gevinsten ligger i at
aktivitetstilskuddene er gunstigere enn den ordinære ordningen med statlige refusjoner for
ressurskrevende tjenester. Den tredje gevinsten ligger i at satsen Os mottar per tjeneste i snitt er
høyere enn kommunens egne enhetskostnader. Beregninger fra 2017 viste at Os i snitt hadde
enhetskostnader som lå 5 prosent lavere enn aktivitetstilskuddet (se kap. 6.4).
Bruk av overskudd
Som beskrevet over har Os kommune hatt betydelige inntekter fra forsøket i hele perioden.
Strategien har ifølge flere informanter vært å benytte disse midlene til framtidsrettede tiltak, framfor
å øke generelle driftskostnader. Oversikten over tiltakene Os har gjennomført eller planlegger å
gjennomføre, understøtter at denne strategien følges. Overskuddet fra forsøket disponeres til
satsinger og investeringer innen sykehjemslokaler, velferdsteknologi, hjelpemidler,
hverdagsrehabilitering og kompetanseutvikling.
På bakgrunn av dette la administrasjonen 8. mai 2018 fram et forslag for formannskapet om å
bruke en del av ekstramidlene fra forsøket på følgende tiltak:
Tabell 4-2: Vedtak i formannskapet 8.5.2018 i Os kommune vedrørende bruk av ekstra midler fra forsøket i
2018

Innkjøp av utstyr/velferdsteknologi
Kompetanseheving
«Nye Luranetunet»
Prosjektering m.m. «gamle sjukeheimen»

9 mill. kr
3 mill. kr
5 mill. kr
2 mill. kr

Selv om Os brukte 19 mill. kr på disse satsingene i 2018, hadde kommunen fortsatt ca. 31 mill. kr i
ubrukte midler ved utgangen av 2018 som var blitt satt på et eget fond. Formannskapet vedtok
4. juni 2019 en rekke utviklingstiltak innen pleie- og omsorgstjenestene, med en samlet kostnad på
31 mill. kr. Disse tiltakene inkluderte:
Tabell 4-3: Vedtak i formannskapet 4.6.2019 i Os kommune vedrørende bruk av ekstra midler fra forsøket i
2019

Investeringer, herunder 11,5 mill. kr til ombygging av gammelt
sykehjem
Budsjettvedtak 2019
Satsinger 2019, herunder hverdagsrehabilitering, kartleggingsteam
og velferdsteknologi
Kompetanseplan 2019

15,2 mill. kr
1,8 mill. kr
5,0 mill. kr
6,7 mill. kr
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Økonomiske effekter for andre deler av kommunen
Selv om tilskuddene mottatt gjennom forsøket er øremerket til helse og omsorg, er det likevel flere
effekter for de øvrige delene av kommunen. Den viktigste effekten er den som omtales i kap. 6.2,
nemlig at rammetilskuddet resten av kommunen mottar (med uttrekk for pleie og omsorg), justeres
for den demografiske veksten som i forsøket finansieres gjennom aktivitetstilskudd.
Videre er det gjennom intervjuene trukket fram en rekke andre mekanismer som gjør at forsøket
også er gunstig for øvrige deler av kommunen:
► Praksisen der oppvekstsektoren betaler pleie- og omsorgssektoren for tjenester de yter knyttet
til skole er innstilt i forsøksperioden. Dette utgjør 5-7 mill. kr per år.
► Pleie- og omsorgssektoren dekker nå en del kostnader på eget område, som ellers kanskje ville
blitt dekket av kommunens generelle IKT-budsjett.
► Siden pleie og omsorg finansieres gjennom forsøksmidler har de ansatte ikke brukt av
lønnsjusteringsfondet, som gjør at det blir mer igjen til andre deler av kommunen.
► De andre sektorene har i forsøksperioden vært skjermet for budsjettkutt som skyldes
overskridelser innen pleie og omsorg.

4.1.5

Oppsummering: hvordan har forsøket påvirket Os?

Det overordnede inntrykket er fortsatt at de fleste ansatte i kommunen er fornøyd med
påvirkningen forsøket har hatt. Forsøket har bidratt til en profesjonalisering av tildelingsprosessen
som blant annet har gått ut på at:
► Kommunen har utviklet mer systematikk i arbeidet med kartlegging og hverdagsrehabilitering.
En lengre kartleggingsperiode før vedtak, etterfulgt av fem ukers hverdagsrehabilitering inkl.
etterbygging, har i mange tilfeller gjort kommunen bedre i stand til å tilpasse tjenesten til brukers
behov.
► Vedtakene har blitt forvaltningsfaglig sterkere, blir revurdert oftere og setter tydeligere mål for
brukeren.
► Tildelingsenheten har fått bedre kapasitet og mer tverrfaglig kompetanse. I tillegg samarbeider
tildelingsenheten tettere med økonomiavdelingen enn tidligere.
► Arbeidet med riktig koding og rapportering har gitt kommunen bedre oversikt over egne tjenester
og økonomien forbundet med ulike tiltak. Kommunen har gjennom dette blant annet utviklet
metodikk for å beregne langsiktige kostnader og gevinster knyttet til satsing på
hverdagsrehabilitering.
Os kommune har hatt en betydelig vekst i både kostnadsnivå og inntekter gjennom forsøket. Det er
sannsynlig at mye av dette skyldes økning i antall innbyggere med høyt hjelpebehov, både eldre og
personer med nedsatt funksjonsevne. Mange informanter mener dette også skyldes høy grad av
tilflytting til kommunen blant personer/familier med stort behov for tjenester. Åpningen av
Luranetunet bo- og behandlingssenter i 2017 er også en forklaring på økningen i utgifter.
Os har tilsvarende hatt svært store inntekter gjennom finansieringsmodellen, både på grunn av høy
aktivitet og hvordan finansieringsmodellen er innrettet. Kommunen har blant annet hatt lave
enhetskostnader innenfor hjemmebaserte tjenester, sammenlignet med aktivitetstilskuddene i
finansieringsmodellen. Alt i alt har dette gitt kommunen et betydelig overskudd som er øremerket
pleie- og omsorgstjenestene. Dette overskuddet har gitt seg utslag i omfattende investeringer i
institusjonslokaler, velferdsteknologi, hjelpemidler og kompetanseheving, samt en sterk satsing på
hverdagsrehabilitering.
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4.2 Stjørdal
Stjørdal kommune i Trøndelag er en av A-kommunene og har tatt del i forsøket siden mai 2016.

4.2.1

Status før forsøket

I vår nullpunktsanalyse av Stjørdal i 2016 ble status i kommunen ved inngangen til forsøket
beskrevet. Stjørdal fremsto da som en svært effektiv kommune definert ut fra lave utgifter etter
korrigering for behov. Tjenesteprofilen var preget av lav sykehjemsdekning, langvarig satsing på og
prioritering av hjemmebaserte tjenester og mange tiltak på de nedre trinnene av omsorgstrappen.
For en grundigere redegjørelse av status før forsøket vises det til evalueringsrapporten av 2016.
Tildelingsfunksjonen
Forvaltningsfunksjonen i Stjørdal kommune var og er fortsatt en del av Forvaltningskontoret i
Værnes-regionen. Informantene var før forsøket i rimelig grad tilfreds med kompetansen i
forvaltningsfunksjonen som bestod av sykepleiere, sosionom og vernepleiere. I kartleggings- og
tildelingsprosessen deltok i tillegg til Forvaltningskontoret også Hverdagsrehabiliteringsteam (som
etter hvert ble til Hverdagsmestringssteamet) og Primærhelseteamet. Dette synes å styrke
kompetansen ytterligere. Samtidig førte tilstedeværelsen av tre aktører i disse prosessene til noen
uklarheter rundt roller og ansvar. Hverdagsmestringsteamet er organisert som et tverrfaglig team
innen Hjemmetjenesten mens Primærhelseteamet består av virksomhetslederne innen Etat
omsorg.
Tjenestene
I 2015 var de korrigerte utgiftene til pleie og omsorg i Stjørdal lavest blant SIO-kommunene.
Stjørdal hadde et gjennomsnittlig nivå blant SIO-kommunene til helsetjenester i hjemmet,
utgiftsnivået er noe over landssnittet. Antall timer tildelt til praktisk bistand var nest lavest blant
forsøkskommunene. Tilbudet i Stjørdal var videre preget av høye kostnader til psykisk helse,
relativt lave kostnader til mennesker med psykisk utviklingshemming, og de laveste kostnadene
blant SIO-kommunene til institusjon. Kostnadsnivået til institusjon er langt under halvparten av
landssnittet.
Økonomi
Stjørdal kommune hadde i 2015 netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester på 277 mill. kr
Dette beløpet er grunnlaget for uttrekket som gjøres hvert år i forsøkskommunene, kun med
justeringer for lønns- og prisvekst samt anslått kostnadsvekst som følge av demografi.
Stjørdal hadde ved oppstart av forsøket et gjennomsnittlig nivå blant forsøkskommunene til
helsetjenester hjemmet, med et utgiftsnivå noe over landssnittet. Antall timer tildelt til praktisk
bistand var nest lavest blant forsøkskommunene. Tilbudet i Stjørdal var videre preget av høye
utgifter til psykisk helse, relativt lave utgifter til mennesker med psykisk utviklingshemming, og de
laveste utgiftene blant forsøkskommunene til institusjon. Kostnadsnivået til institusjon var langt
under halvparten av landssnittet.
Innføring av forsøket
Ved innføring av forsøket ble det gjort en omfattende ryddejobb som innebar en gjennomgang av
alle tidligere vedtak. Vedtak ble justert og endret. Og kommunen tok i bruk nytt kartleggingsverktøy,
sjekklister og samtaleguide.
Kommunen var også opptatt av å etablere sammenheng mellom tildelte og utførte tjenester.
Gjennomgangen kommunen selv gjennomførte av vedtakene viste at mange brukere hadde fått
mer enn vedtaket tilsa, mens på andre områder, eksempelvis innen helsetjenester i hjemmet, ble
det i noen grad gitt for lite.
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Stjørdal har også jobbet med å etablere sammenheng mellom omfang i vedtak og tilgjengelige
ressurser i utførerenhetene. Det ble avdekket til dels store avvik mellom de tjenestene som var
tildelt og de ressursene den enkelte virksomhet hadde til disposisjon. På bakgrunn av gjennomgangen ble utførerenhetene tilført ekstra ressurser slik at det ble etablert balanse mellom
tilgjengelig tid og vedtak.

4.2.2

Tildelingsfunksjonen i forsøket

Tildelingsfunksjonen er i forsøket i prinsippet organisert på samme måte som den var før forsøket.
Brukermedvirkning
Informantene sier at Stjørdal også før forsøket hadde fokus på brukers behov og medvirkning, men
at forsøket i stor grad har bidratt til å forsterke dette og forankre det gjennom hele sektoren.
Samtaleguiden er egnet til å framheve hva som er viktig for brukeren og for de pårørende, og
vedtaksformatet er utformet på en slik måte at man må dokumentere brukermedvirkningen.
Ved tidligere besøk i Stjørdal pekte flere av informantene på interessemotsetningene mellom
pårørende og brukerne, f.eks. om tilbud i hjemmet versus institusjonsplass hvor brukerne ønsker å
bli boende hjemme, mens pårørende ønsker institusjonsplass. Det som rapporteres nå ved siste
besøk er at flere brukere ikke ønsker tjenester fra kommunen, de vil forbli selvhjulpne, noe
pårørende kan være uenige i.
Måten kartleggings- og tildelingsprosessen gjennomføres på samt det faktum at vedtakene viser
telefonnummer pårørende kan ringe ved behov, gjør at de pårørende føler større trygghet og
opplever at deres behov blir ivaretatt.
«Hva er viktig for deg»-spørsmålet stilles alltid, men som en informant sier:
«Det fungerer ofte ikke like godt å starte samtalen med dette spørsmålet.»
Også det at det nå settes mål for tjenesten mener informantene er nyttig for brukere. Målsettingen
bidrar til å begrunne tiltakene.
Kompetanse og samarbeid i tildelingen
Forvaltningskontoret er en del av en interkommunal enhet. Kontoret har i løpet av de siste årene
fått økt bemanning. Det er nå syv årsverk som betjener Stjørdal. Tidligere ble kapasiteten
beskrevet som utilstrekkelig. Nå oppleves de å ha tilstrekkelig antall ansatte til å utføre sine
oppgaver, men den siste tiden har et høyt sykefravær igjen begrenset kapasiteten.
Totalt sett beskrives kompetansen i tildelingsfunksjonen som god, men den er delt mellom
Forvaltningskontoret og Hverdagsmestringsteamet. Forvaltningskontoret ønsker seg økt tilgang på
juridisk kompetanse og bistand til systemutvikling.
Kartlegging av brukerne gjennomføres i hovedsak av Hverdagsmestringsteamet og utførerenhetene. Forvaltningskontoret deltar i mindre grad enn tidligere i selve kartleggingsarbeidet.
Samarbeidet mellom Forvaltningskontoret, Hverdagsmestringsteamet og utførerenhetene
beskrives av de fleste som godt, og aktørene har hyppig kontakt med hverandre. På den annen
side er det noen utfordringer knyttet til rolle- og ansvarsfordeling som gjør at det kan oppstå
diskusjoner både i for- og i etterkant av vedtak. Dette gjelder i stor grad Primærhelseteamets rolle.
Spesielt blant ansatte på forvaltningskontoret har det vært frustrasjoner knyttet til rolle- og
oppgavefordelingen mellom dem, Hverdagsmestringsteamet og Primærhelseteamet. Det har i
noen saker vært uenighet både med hensyn til faglige vurderinger og økonomiske betraktninger,
og de ansatte på Forvaltningskontoret opplever at deres egen rolle er blitt vesentlig endret. De
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opplever seg i større grad som rene saksbehandlere som har fått mindre innflytelse på utforming
av vedtakene.
Virksomhetslederne fremhever at Primærhelseteamets rolle i løpet av det siste året er blitt tonet
noe ned som følge av at kommunen opplever å ha færre «kompliserte saker».
Vedtak
Før SIO-prosjektet startet var vedtakene i kommunen ulikt utformet. I noen vedtak var antall timer
oppgitt, mens i andre vedtak var ikke timer spesifisert. Nå har alle vedtak fått lik form, de synliggjør
hva slags type hjelp brukeren skal få. Timer spesifiseres ikke, bortsett fra i vedtak om støttekontakt
og andre oppdragskontrakter.
Som følge av etablering av Hverdagsmestringsteamet har kommunen nå, ifølge informantene,
enda bedre behovskartlegging enn tidligere. Dette har ført til riktigere tjenestetildeling, sa
informantene.
Flere informanter pekte på at noen av de viktigste effektene av forsøket er kvalitetsheving på
vedtak og forbedret forvaltningspraksis. Det jobbes grundigere i alt fra kartlegging av brukerne til
drøfting og saksbehandling.
Rutiner og verktøy
I løpet av forsøket er kartleggingen av brukerne blitt mye grundigere. Dette skyldes en kombinasjon
av nye kartleggingsverktøy, implementering av ny forskrift og en ordning hvor Hverdagsmestringsteamet kartlegger nye brukere systematisk over en 14-dagers periode. Tidligere ble kartleggingen
utført på en dag.
Noen informanter hevder at det er rom for forbedringer og forenklinger og at tidspress gjør at
gjeldende vedtak ikke alltid reflekterer det faktiske tjenestenivået. Samtidig fremkommer det at
kvaliteten i dokumentasjon, rapportering og flere arbeidsprosesser med kompetanseheving og
prosedyrearbeid har økt. Kommunen har opprettet en egen enhet, SOFA (Service og
forbedringsarbeid), for å koordinere dette arbeidet på tvers av etaten. Informantene opplever at
samtaleguiden fungerer svært bra, den brukes gjennomgående og den er blitt supplert med
kommunens egne spørsmål. Informantene beskriver sjekklisten som lite hensiktsmessig og
opplyser at den brukes i liten grad.

4.2.3

Utvikling av tjenestene

Prioritering og innretning av tjenestetilbudet
Det generelle inntrykket som gis av samtlige informanter er at Stjørdal kommune fortsatt yter gode
omsorgstjenester som i stor grad dekker brukernes behov, og at forsøket har gitt en mulighet til å
videreutvikle disse. Kommunen har i forsøksperioden etablert flere forebyggende tiltak som
eksempelvis Hverdagsmestringsteam (HMT) og Trygghetsambulerende team, noe som har ført til
at en større andel av tjenestene som tilbys hører hjemme langt nede i omsorgstrappen. Kommunen
har også etablert en rehabiliteringsenhet for hjemmeboende med behov for opptrening etter skade
eller sykdom. Fylkesmannen har bidratt med midler for å utprøve dette tilbudet.
Den omfattende kartleggingen som Hverdagsmestringsteamet foretar har ifølge kommunens egne
beregninger ført til at de siste årene er det kun vel 60 prosent av nye brukere som tildeles tjenester
etter endt kartleggingsperiode. Mange av de som ikke blir tildelt tjeneste får råd om hva de selv kan
gjøre for å unngå eller å utsette det å bli hjelpetrengende. Blant tiltakene som tilbys er eksempelvis
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deltagelse i treningsgrupper. Hverdagsmestringsteamet kan dermed ha bidratt til økt ressursbruk
på tiltak som ikke dekkes av finansieringsordningen i forsøket.
I første del av forsøksperioden var det forebyggende arbeidet prosjektorganisert. Kommunen har
jobbet med å implementere prosjektene i daglig drift. I 2018 gikk Trygghetsambulerende team fra å
være et prosjekt til å bli en arbeidsmetode i virksomhetene. Hverdagsmestringsperspektivet er i
ferd med å integreres i hele virksomheten. I 2019 iverksatte kommunen et nytt tiltak kalt
«Hjemreisekoordinator» som blant annet skal følge opp pasienter som skrives ut fra spesialisthelsetjenesten. Kommunen har også innført en frivillig ordning med forebyggende hjemmebesøk
hos innbyggere over 80 år.
Kommunen opplever at behovene er økende. Mens kommunen i begynnelsen av forsøket hadde
som mål å redusere dekningsgraden på sykehjem til et minimum, øker nå dekningsgraden som
følge av at pasientene får et redusert funksjonsnivå ved høy alder og et stadig økende bistandsbehov. I løpet av de siste årene har kommunen omhjemlet til sammen 36 omsorgsboliger til
institusjonsplasser. Omhjemlingen begrunnes med at beboere på omsorgsboliger har så svekket
funksjonsnivå at omsorgsnivået må heves til institusjonsplasser. Antallet eldre over 80 år vil vokse
vesentlig i tiden fremover. I tillegg opplever kommunen økning i antall brukere innen psykisk helse
og rus samtidig som flere eldre også har behov for denne type tjenester. Stjørdal opplever også
utfordringer knyttet til utviklingshemmede som følge av flere brukere og økende levealder i
målgruppen.
Figurene under dekker årene 2015-2018, og viser utviklingen på noen sentrale indikatorer basert
på innrapporterte tall til KOSTRA. Tallene fanger dermed ikke opp utviklingen som har skjedd i
løpet av 2019.
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Figur 4-7: Andel med ulike tjenester, og andel med helsefagutdanning, i Stjørdal kommune 2015-18. Kilde:
KOSTRA

Figuren viser at i Stjørdal var det i 2015 42 prosent av eldre over 80 år som mottok pleie- og
omsorgstjenester, noe som var nest lavest blant SIO-kommunene og 5 prosentpoeng under
landssnittet. Vi ser at andelen er også synkende og at den i 2018 var nå på 39,2 prosent,
4 prosentpoeng under snitt for landet.
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Fordelingen i Stjørdal mellom institusjon, bolig og eget hjem skilte seg mye fra landet som helhet i
2015. Situasjonen var preget av at andelen som bodde i institusjon kun var en tredjedel av nivået i
landet, mens andelen som fikk pleie i omsorgsbolig var dobbelt så høy som landssnittet.
Vi ser at andelen som mottar hjemmetjenester i Stjørdal kommune har vært synkende siden 2016
hvor den var på 37,4 prosent, mens den i 2018 var på 32,9 prosent. Andelen som bodde på
sykehjem er 6,3 prosent og har økt med 1 prosentpoeng siden 2016. Nivået er på halvparten av
landssnittet. Andelen med høyskoleutdanning var i 2015 6 prosentpoeng over landet som helhet. I
2018 har andelen økt til 85 prosent, noe som er ca. 10 prosent mer enn landet.
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Figur 4-8: Gjennomsnittlig antall døgn per tidsavgrenset opphold, og tildelte timer per uke i ulike kategorier,
Stjørdal 2015-18. Kilde: KOSTRA

Figuren over viser blant annet gjennomsnittlig tildelte timer i uken til praktisk bistand og helsetjenester i hjemmet, hvor Stjørdal historisk har ligget høyt på helsetjenester og lavt på praktisk
bistand. Vi ser at tildelingen har vært relativ stabil i forsøksperioden, bortsatt fra i 2016 hvor det var
et høyere nivå på helsetjenester i hjemmet.
Gjennomsnittlig antall døgn per tidsbegrenset opphold har også variert i forsøksperioden, men har
ligget lavere enn landsgjennomsnittet hele tiden siden forsøket startet.
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Figur 4-9: Gjennomsnittlig antall timer fysioterapi og lege per uke per beboer på sykehjem, Stjørdal 2015-18.
Kilde: KOSTRA
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Antall lege- og fysioterapitimer blir ofte brukt som en indikator for kvaliteten av tilbudet på
sykehjem, samtidig som det kan si noe om behovet til brukerne. I 2015 var Stjørdal den forsøkskommunen som hadde det nest laveste nivået på legetimer og det desidert laveste nivået på
fysioterapi. Begge deler var langt under landssnittet. Tilbudet om fysio- og ergoterapi på sykehjem
var på et vesentlig lavere nivå enn landet, det samme var nivået på legetimer På begge indikatorer
ligger fortsatt Stjørdal under landsgjennomsnittet, men har i løpet av forsøksperioden nærmet seg
snittet.
Velferdsteknologi og digitalisering
Stjørdal har siden før SIO-perioden satset på velferdsteknologi. Nå går noe av overskuddet fra
forsøksordningen til å styrke satsing på dette området, og skalere opp omfanget. Kommunen har
opprettet «trygghetspakken» som består av ulike teknologier innen medikamenthåndtering, digitalt
tilsyn og lokaliseringsteknologi.
Ansatte har fått nettbrett som arbeidsverktøy. Dette blir sett på som et nyttig verktøy, men flere
informanter sier at det er fremdeles svakheter i implementeringen. Implementeringen er avhengig
av at «ildsjeler» blant de ansatte er gode rollemodeller i forhold til bruken av dette verktøyet.
Enheter som mangler slike ildsjeler er blitt hengende etter.
Kompetanseutvikling i tjenesten
Som det fremkom av Figur 4-7 over har Stjørdal en høy andel ansatte med fagutdanning.
Kommunen har også brukt av «overskuddet» i SIO til kompetanseutvikling av ansatte.

4.2.4

Økonomi og finansieringsmodell i forsøket

Når det gjelder økonomien i forsøket, beskrives 2017 som det første reelle driftsåret, mens 2016
innebar mye opprydding og retting av feil. Det som da kom fram var at Stjørdal fikk mer i tilskudd
enn de i utgangspunktet hadde forventet, og at kommunens netto utgifter til å drifte tjenestene var
lavere enn tilskuddet. Dette kapittelet gjennomgår de mest sentrale utviklingstrekkene for både
kostnads- og inntektssiden i forsøket.
Forsøkets effekt på utgiftene
Stjørdal har hatt en vekst i bruttoutgifter til pleie- og omsorgstjenester i forsøksperioden, fra 386
mill. kr i 2015 til 443 mill. kr i 2019. Denne økningen har imidlertid skjedd i en periode med
demografisk vekst i de gruppene som oftest trenger omsorgstjenester, samtidig med åpningen av
et nytt sykehjem og betydelige investeringer i utstyr og utviklingen av tjenesten. Videre trekker
mange informanter frem at det har vært en betydelig vekst i behov. Dette understøttes også av
våre beregninger som viser at behovet i Stjørdal har vokst mer enn aktiviteten (jf. kap. 6.3).
Stjørdal har kommet svært gunstig ut i den finansieringsmodellen som er valgt. Dette kan skyldes
at kommunen ved inngangen til forsøket hadde lave enhetskostnader for de berørte tjenestene.
Ledelsen i kommunen har fra begynnelsen av forsøket vært veldig tydelig på at de ikke vil at
finansieringen i ordningen skal påvirke tildelingen av tjenester eller kostnadsnivået i tjenesteproduksjonen. De ulike utførerenhetene er rammefinansiert på samme (tilsvarende) måte som de
var før forsøket. Imidlertid har forsøket bidratt til at det er oversikt over behovs- og aktivitet som i
større grad styrer budsjettene. Informantene har så langt i prosjektet gitt uttrykk for at deltagelse i
forsøket ikke har ført til en endring av tildelingspraksisen mot dyrere vedtak, på den annen side har
tildeling av tjenester lavt nede i omsorgstrappen økt. Flere får praktisk bistand som avlastning.
Ledelsen anslår at produktiviteten i omsorgssektoren har økt med ca. 20 prosent i perioden fra
2016 til 2018. De har beregnet at de klarer å levere mer med en lavere ressursinnsats. Noen
informanter hevder at dette har hatt sin pris:
«Kommunen genererer store overskudd, men de ansatte er slitne nå de går hjem fra jobb»
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Forsøkets effekt på inntektene
Stjørdal er en av kommunene som har hatt en betydelig økonomisk gevinst av forsøket (jf. Tabell
6-4). Informantene har gjennomgående en positiv opplevelse av finansieringsmodellen og de
økonomiske gevinstene av forsøket.
Tabell 4-4 viser utviklingen i aktivitetstilskudd for Stjørdal kommune i forsøksperioden, og gir et
godt bilde av aktivitetsveksten i kommunen i forsøksperioden.
Stjørdal
Langtidsopphold på institusjon
Korttidsopphold på institusjon
Utskrivningsklare fra sykehus
Helsetjenester i hjemmet
Praktisk bistand daglige gjøremål
Praktisk bistand, opplæring
Praktisk bistand, BPA
Avlastning utenfor institusjon
Dagsenter
Omsorgslønn
Støttekontakt
Institusjon
Helsetjenester, praktisk bistand
Andre tjenester
I alt

2017-1 2017-2 2017-3 2017-4 2018-1 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2
11,4
11,0
11,4
12,4
12,0
14,0
13,9
15,5
20,1
20,1
9,0
9,1
10,2
5,9
8,6
8,6
9,8
11,1
10,5
10,5
0,1
0,2
0,0
0,0
0,1
0,0
0,3
0,2
0,3
0,3
62,8
66,2
65,6
75,0
60,5
61,7
61,5
58,0
54,0
54,0
5,4
5,5
5,4
5,6
5,3
5,0
5,1
3,1
4,3
4,3
7,2
9,5
8,7
9,0
8,7
8,9
9,0
8,9
8,7
8,7
0,5
0,1
0,1
0,1
0,5
1,7
1,4
1,4
1,5
1,5
0,7
0,7
0,3
0,4
0,4
0,4
0,2
0,4
0,4
0,4
3,7
3,8
3,2
3,2
3,2
3,2
2,9
3,4
3,3
3,3
0,9
1,4
0,9
1,1
0,9
1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
0,9
1,0
1,1
1,1
1,4
1,2
1,3
1,1
1,4
1,4
20
76
6
102

20
81
7
108

21
80
6
107

18
90
6
114

21
75
6
102

23
77
6
106

24
77
5
107

27
71
6
104

31
68
6
106

Tabell 4-4: Aktivitetstilskudd til Stjørdal kommune fordelt på tjenester per kvartal, 2017-2019. Tall i mill.kr
(2019-kroner). Kilde: Helsedirektoratet

Tabellen viser at aktivitetsnivået har holdt seg relativt stabilt sammenlignet med 2017. Det er totalt
sett en svak reduksjon, til tross for en økning i behov/demografi.
Det er langtidsopphold på institusjon som har økt mest i perioden, noe som kan forklares av
omhjemling av 36 omsorgsboliger til institusjonsplasser
Vi ser at aktivitetsnivået på helsetjenester i hjemmet er blitt redusert. Kommunen forklarer dette
med at forebyggingsperspektivet har ført til at timetallet pr. bruker i hjemmetjenesten er blitt gradvis
redusert siden 2018.
Bruk av overskudd
Som beskrevet over har Stjørdal kommune hatt betydelige inntekter fra forsøket i hele perioden.
Strategien har ifølge flere informanter vært å benytte disse midlene til å styrke de forbyggende
tjenestene som Hverdagsmestring, Trygghetsambulerende team og Hjemreisekoordinator.
Størstedelen av overskuddet er imidlertid satt på fond og er øremerket egenfinansiering av
Helsehus, jf. Tabell 4-5.
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31
68
6
106

Tabell 4-5: Overskudd, investering i helsehus og fondsbalanse i Stjørdal 2016-19. Kilde: Stjørdal kommune

Økonomiske effekter for andre deler av kommunen
Effekten av dette forsøket for de øvrige sektorene i kommunen hevdes å være relativt små. Det
handler mest om at de andre sektorene har sluppet å leve med risikoen for å måtte kutte som følge
av økt ressursbruk i omsorgssektoren.

4.2.5

Oppsummering: hvordan har forsøket påvirket Stjørdal?

I tråd med det som har fremkommet i tidligere rapporter opplever informantene i Størdal
gjennomgående opplever at deltagelsen i dette prosjektet har ført til:
Økt innsikt
Et viktig funn i forrige kartlegging var at organisasjonen opplevde at de hadde fått en innsikt i
tjenesten de ikke hadde fra før. Denne innsikten synes å ha økt.
«Vi har en fabelaktig oversikt over timer, tidsbruk og økonomi.»
Stjørdal har i samarbeid med Os utviklet en budsjettfordelingsmodell. Kapasiteten på økonomi er
også økt, kommunen har nå to kontrollere på dette området.
Andre omtaler forsøket som «rene gudegaven» da det har bidratt til utvikling av gode og robuste
systemer. Det er flere av informantene som reflekterer over hvor mye mindre innsikt de hadde
tidligere.
Bedre sammenheng mellom tildelte tjenester og utførte tjenester
Den økte innsikten har ført til at kommunen i større grad har mulighet til å kontrollere at brukerne
får de tjenestene de har krav på. I det arbeidet som er blitt utført i forsøkets første år er det
avdekket til dels store avvik mellom de tjenestene som er tildelt og den tiden den enkelte
virksomhet har til disposisjon. Gjennom den grundige kartleggingen er vedtak rettet opp og
skjevheter som har eksistert i flere år er korrigert.
Denne sammenhengen er også muliggjort gjennom kvalitetsheving på vedtak og forvaltningspraksis. Nå ser også kommunen effekt av jobben som er blitt gjort med utarbeidelse av gode
tildelingskriterier. Kriteriene er grunnlaget for vedtakene og vedtakene utgangspunkt for tjenestene:
«Det er her styringen ligger». Flere hevder at «det er det viktigste forsøket har gjort med oss».
Fra prosjekt til daglig drift
Informantene peker på at erfaringene som er høstet gjennom fokuset på forebygging, hverdagsmestring, og brukers og pårørendes behov og den helhetlige tilnærmingen til tildeling og utførelse
av tjenester er i ferd med å spre seg til hele sektoren. Dette er dels effekter av nye verktøy og
opplæringen som ble gitt i forbindelse med etablering av forsøket og dels av de tiltakene som er
blitt finansiert av forsøket.
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Det synes også som om praksisen med å begrunne vedtakene, sette mål for tjenestene og det å
dokumentere brukermedvirkning både har virket bevisstgjørende og bidratt til å at det er lettere å
se sammenheng mellom tildeling og vedtak. I tillegg bidrar det til nødvendig dynamikk med hensyn
til revurdering og endring av vedtak.
Gjennom alle våre besøk har informantene gjennomgående gitt uttrykk for at kommunens
deltagelse i prosjektet har bidratt positivt til utvikling av pleie- og omsorgssektoren.
Forsøket har gitt mye nyttig læring. Omstilling til forsøket har utløst mange faglige diskusjoner som
har gitt refleksjon og dypere forståelse. Videre har systemene for tildeling, tjenesteyting og
beregning av refusjon gitt god forståelse for kostnadsdriverne i sektoren.

4.3 Lillesand
Lillesand kommune grenser i nord mot Birkenes, i vest mot Kristiansand, og i nordøst mot
Grimstad. Kommunen er del av pendlingsomlandet til de to sistnevnte byene. Det er to
befolkningssentre i kommunen: byen Lillesand og tettstedet Høvåg, som ligger ca. 12 km fra
hverandre. Lengste kjøreavstand mellom bebygde områder er om lag 32 km., og totalt areal er
190 km2.
I Lillesand kommune bor det 11 075 mennesker, og folketallet er økende. Folketallet øker sterkt
sommerstid, grunnet de rundt 1700 fritidsboligene i kommunen. Kommunens samlede driftsutgifter
var 911 mill. kr i 2018, hvorav Sektor for helse og kultur utgjorde 341 mill. kr.14
I Lillesand er pleie- og omsorgstjenestene organisert i Sektor for kultur og helse, som ledes av en
kommunalsjef. Kommunen tilbyr hjemme- og institusjonstjenester i to distrikter (Sentrum og
Høvåg), og forsøksprosjektet berører i hovedsak seks av enhetene i sektoren:
► Enhet for tjenestetildeling
► Enhet for psykisk helse og rus
► Enhet for tverrfaglig helse, ergo- og fysioterapi
► Enhet for omsorg Høvåg
► Enhet for omsorg sentrum
► Enhet for habilitering

Enhet for habilitering omfatter fire bofellesskap, en avlastningsbolig og et dagsenter med to
avdelinger for personer med utviklingshemming mv. Enheten har også ansvar for tjenester til
personer som bor i private boliger og har behov for helse- og omsorgstjenester, samt en BPAordning (brukerstyrt personlig assistanse) med over 10 årsverk. I enheten er det også organisert et
bofellesskap for enslige mindreårige, som tilbyr tjenester som ikke omfattes av forsøksprosjektet.
Resten av sektoren tilbyr også tjenester som heller ikke er en del av forsøket.
Enhet for tverrfaglig helse, ergo- og fysioterapi gir et viktig tilbud til brukere av pleie- og omsorgstjenester. Det er relevant å se tilbudet om ergo- og fysioterapi i sammenheng med pleie- og
omsorgstjenestene som inngår i forsøket.

14

Lillesand kommune. Årsberetning 2018. Hentet fra
https://www.lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/Årsberetninger/Lillesand%20kommun
e/2018/Årsberetning%202018.pdf.
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4.3.1

Status før forsøket

Økonomi
Med setningen «2014 var året da alt gikk galt» innledet rådmannen Lillesand kommunes
årsberetning for 2016.15 I 2014 hadde kommunen et tøft år med store overskridelser i helse- og
omsorgssektoren, noe som avstedkom betydelige nedskjæringer i sektoren de to påfølgende
årene. Ved inngangen til 2015 sto kommunen med et udekket underskudd fra 2014 på 18,4 mill. kr,
som ble vedtatt at man skulle dekke inn på to år. 16 Dette gjorde at sentrale politikere og ledere
antok at kommunen hadde relativt lave enhetskostnader da forsøket begynte. Det var også i de
foregående årene gjort noen større investeringer, blant annet 70 mill. kr i nye omsorgsboliger.
Sannheten er at Lillesands utgifter til pleie og omsorg i 2016 lå omtrent på landsgjennomsnittet.
Videre er det beregnet at enhetskostnadene i 2017 lå 6 prosent lavere enn satsene brukt i forsøket.
I dag melder kommunen om ekstraordinært gode økonomiske vilkår for kommunen som helhet i
perioden 2016-2018. Et overskudd på 9,4 mill. kr i 2018 forklares i årsberetningen med god
skatteinngang, lavere finanskostnader og høyere statlige overføringer enn budsjettert. 17
Tildelingsfunksjonen
Enhet for tjenestetildeling ble opprettet i 2012. Enheten ble lagt direkte under kommunalsjefen (den
gang sektorsjef for helse og kultur), for å sikre en organisatorisk avstand til utførerenhetene.
Ved inngangen til forsøket opplevde de ansatte at kompetansen på tildelingskontoret var høy. Den
tverrfaglige kompetansen ble ivaretatt gjennom godt samarbeid med andre aktører, som utførerenhetene, fastlegene, sykehuset og NAV. Før forsøket ble kartleggingen gjort bare av sykepleiere;
for eksempel var det hjemmetjenesten som vurderte behovet for andre tjenester.
Kommunen hadde ved starten av forsøket få eller ingen rutiner som sikret at brukerne skulle få
antallet timer som var vedtatt. Samtidig var brukerne godt fornøyde, og ingen klagde på for få
timer. Før forsøket var det enhetsleder som signerte vedtaket og hadde det siste ordet.
Tjenestene
I forkant av forsøket var politikere, ledere og ansatte i stor grad enige i ønsket om å styrke hjemmetjenestene, slik at flere kan bo hjemme og færre på institusjon. Lillesand skulle bruke prosjektet
som en ekstra drahjelp for utviklingen av tjenestene med blant annet økt satsing på hjemmebasert
omsorg, samt mer vekt på mestring og fastsetting av mål. I årsberetningen for 2016 er formålet
beskrevet slik:
«Prosjektet handler i hovedsak om å utarbeide gode og like kriterier for tildeling av
omsorgstjenester. Videre er det lagt stor vekt på å utvikle kvaliteten på tjenestene,
særlig ved at brukerne i større grad skal kunne ta i bruk egenmestring i stedet for å
være passive mottakere av hjelp.»

15

Lillesand kommune. Årsberetning 2016. Hentet fra
https://www.lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/Årsberetninger/Lillesand%20kommun
e/2016/Årsberetning%202016%20-%20010617%20v2.pdf.
16 Lillesand kommune. Årsberetning 2015. Hentet fra
https://www.lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/Årsberetninger/Lillesand%20kommun
e/Årsberetning%20.pdf.
17 Lillesand kommune. Årsberetning 2018. Hentet fra
http://lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/%c3%85rsberetninger/Lillesand%20kommu
ne/2018/%c3%85rsberetning%202018.pdf.
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Det var behov for å differensiere tilbudet, slik at omsorgstrappen skulle få flere trinn, særlig på de
nederste trinnene: Boliger med bemanning, et mer differensiert dagtilbud, et styrket tilbud til
grupper med få brukere, og styrking av det forebyggende arbeidet.
Forankring og implementering av forsøket i organisasjonen
Den økonomiske situasjonen gjorde at viktige aktører vurderte det som sannsynlig at finansieringsmodellen i forsøksprosjektet ville gi et overskudd:
«Jeg tenkte: Hvor står vi nå? Jo, nå er det ikke mer å hente på nedskjæringer, så da
må dette lønne seg!»
I kommunestyret var det bare Senterpartiets representant som stemte imot deltakelse i
forsøksprosjektet; denne posisjonen var begrunnet i at finansieringsordningen ikke var i samsvar
med prinsippet om kommunalt selvstyre.
I starten var det mer skepsis i administrasjonen, men ikke direkte motstand. Mange så det som et
«økonomiprosjekt»:
«Jeg selv var negativ fordi jeg frykta en stoppeklokkementalitet. Jeg ville ikke ha det, for
det gir ikke kvalitet.»
Andre forteller at de hadde en mer positiv forventning:
«Jeg tenkte at vi ville få mer oppmerksomhet, noe som er spennende i seg selv. Og at vi
ville få et handlingsrom til å teste ut en del ting.»
I administrasjonen har oppslutningen om forsøket økt etter hvert, og ingen av informantene sier at
de var imot forsøket eller at det ikke skulle vært igangsatt. Man ser nå prosjektet som viktig for
utvikling av tildelingsfunksjonen og tjenestetilbudet. Forsøket er langt bedre forankret i
organisasjonen nå enn ved oppstart.
«Jeg oppfatter det slik at de ansatte forstår betingelsene i [forsøket], og de føler eierskap til
forutsetningene som gjelder i prosjektet.»
Lillesand har i stor grad brukt økte rammer til å finansiere ulike utviklingsprosjekter. I samband med
forlengelsen av forsøksprosjektet vil kommunen rette enda sterkere fokus på kompetanseheving,
heltidskultur og styrking av arbeidet med å rekruttere nødvendig fagkompetanse. Videre vil
kommunen forsterke arbeidet med innovasjon i tjenesteutvikling og tjenestedesign.18

4.3.2

Tildelingsfunksjonen i forsøket

Tildelingsenheten var fortsatt under oppbygging og utvikling da forsøksordningen kom i 2016.
I 2018 ble det etablert et Innsatsteam som en del av Enhet for tjenestetildeling. Innsatsteamet
består av 3,5 stillinger, og er finansiert med inntektspåslaget. Dette erstattet team for
Hverdagshabilitering.
Under besøket i 2019 fikk vi høre at hverdagshabilitering ikke fungerte så godt før Innsatsteamet
ble etablert. Trolig hadde opplegget for strenge inklusjons- og eksklusjonskriterier, noe som gjorde
at de hadde ganske få brukere. Innsatsteam brukes på en større andel av brukerne. Teamet blir
brukt i kartleggingsfasen, og tar ofte kontakt med brukere allerede før utskrivning fra sykehus for
eksempel. De ser hva man kan få til med ulike former for tilpasninger, opplæring, trening og

18

Lillesand kommune (2019): Årsmelding 2018. Hentet 6. september fra
http://lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/%c3%85rsberetninger/Lillesand%20kommu
ne/2018/%c3%85rsberetning%202018.pdf.
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hjemmebaserte tjenester. Innsatsteamet er ofte med på kartleggingssamtale sammen med ansatte
som har ansvar for å fatte vedtak om tjenestetildeling. Innsatsteamet deltar også i tildelingsmøter.
I enheten er det enighet om at nærheten mellom innsatsteamet og resten av tildelingsenheten er
svært verdifull. En viktig effekt av den tidlige kontakten med brukerne er at de på et tidlig stadium,
kanskje når de er på sitt mest bekymrede og sårbare, blir trygge på at de vil få nødvendig bistand
fra kommunen, noe som igjen er gunstig for det videre forløpet. Dessuten bidrar organiseringen av
innsatsteamet som en del av tildelingskontoret til at det legges vekt på at brukerne skal ha som mål
at de i størst mulig grad skal klare seg selv. Likevel er organiseringen av innsatsteamet et tilbakevendende spørsmål i kommunen. Selv om tjenestekontoret er tilfreds med denne organiseringen,
er det andre enheter som mener innsatsteamets arbeidsform har stor overføringsverdi, og derfor
burde knyttes tettere til utøvende enheter.
Samtaleguiden som ble innført ved inngangen til forsøket opplevdes av de ansatte som en
vesentlig endring. Ansatte opplevde at guiden hadde gode rutiner, men også at den førte til mer
arbeid.
De ansatte innrømmer i dag at de tidligere ikke hadde vært flinke nok til å fastsette målsettinger for
brukerne. Forsøksprosjektet har slik sett bidratt til en viktig kulturendring både blant de ansatte og
blant brukerne, der tilnærmingen har skiftet fra en «hjelpekultur» til en «selvhjelpskultur». I intervjuene får vi i dag høre at samtaleguidens fokus på spørsmålet «Hva er viktig for deg?» er et viktig
grep. En informant sa for eksempel:
«Så tok det av, dette med medvirkning og alle de tinga som har kommet som en
gavepakke fra [forsøket].»
Spørreundersøkelsen viser at de ansatte i dag er betydelig mer fornøyde med måten tildelingsarbeidet er organisert på enn da forsøket startet.
Brukermedvirkning
Brukermedvirkningen i Lillesand dekkes først og fremst på individuelt nivå, gjennom kartleggingen
av bruker. De ansatte opplever at kartleggingsverktøyet som brukes i forsøket på en meget positiv
måte har bidratt til å framheve hva som er viktig for bruker, og til å utarbeide målsetninger for hva
bruker etter hvert skal kunne klare selv. De ansatte oppfatter at verktøyet gjør at de er blitt mer
lydhøre overfor brukerne og pårørende. Spørreundersøkelsen understøtter dette.
De forteller videre at samtaleguiden fra Helsedirektoratet bidrar til å sette bruker i fokus, og legger
opp til at bruker skal få beskrive sin egen situasjon, legge vekt på muligheter og mål og bli mer
ansvarlig. Guiden bidrar til gode rutiner, og kan kanskje være særlig nyttig for ansatte med lite
erfaring, og da både som et hjelpemiddel i løpende virksomhet og som et verktøy for læring.
Informantene var nokså samstemte i at kartleggingen er blitt bedre fordi den er blitt standardisert,
og ved at spørsmålet om «hva som er viktig for deg» er sentralt i samtalen med bruker. Også dette
bekreftes i spørreundersøkelsen.
Men kartleggingen er også blitt mer ressurskrevende, og antall årsverk i denne funksjonen har da
også økt. Informantene mener den innledende kartleggingen er så nyttig at de har prioritert den
sterkt. En informant fortalte i et av gruppeintervjuene at prioriteringen av den innledende kartleggingen gjør at de ikke har kapasitet til å gjennomføre oppfølgingssamtalene etter en måned. Vi er
usikre på hvor omfattende dette problemet er. Enkelte av informantene mener at kartleggingssamtalene bidrar til mindre bruk av tjenester, redusert bruk av medisiner og behandlinger, mv.
Nedgang i andel brukere blant innbyggere over 80 år understøtter dette (jf. Figur 4-13). En ansatt
fortalte:
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«Guiden har mer åpne spørsmål, og dermed kan jeg noen ganger bli overraska over
brukernes svar på spørsmålet om hva som er viktig for dem. Det kan være så mangt og så
individuelt. For eksempel en familie med et funksjonshemmet barn som sa at ‘vi vil leve et
helt vanlig liv og gå på jobb!’. Jeg tenkte i utgangspunktet at de trengte avlastning og
omsorgsstønad, men denne familien endte med mindre avlastning i helga og mer
fleksibilitet i uka fordi de vil jobbe.»
Likevel var noen litt mer nyanserte rundt forsøkets bidrag til økt brukermedvirkning:
«Vi hadde så mye fokus på det på forhånd at [forsøket] egentlig ikke har bidratt så mye.
Men vi spør kanskje mer hvordan kan vi hjelpe deg istedenfor at vi bare sier at vi kan gjøre
dette og dette. På den måten har vi blitt mer oppmerksomme på ulike og uvante behov. For
eksempel kan vi lufte hunden til en med lårhalsbrudd.»
En annen ansatt fortalte:
«De fleste som kartlegges synes det er ok å fortelle om livene sine. Det blir ikke bare en
samtale hvor de sier at jeg trenger det og det. De blir mer løsningsorientert.»
Og en tredje:
«Det er uvant for mange å ta ansvar for eget hjelpebehov. Mange er vant til at ting bare
faller ned i fanget på dem, men vi får andre svar ut fra hvordan vi spør.»
Ansatte forteller også at LEON-trappa19 brukes i vurderingene som gjøres i etterkant av
kartleggingen. Mens samtaleguiden oppfattes som svært nyttig, oppfattes sjekklisten som lite
nyttig. Den blir lite brukt.
På systemnivå har man ulike brukerråd og brukerundersøkelser, som i varierende grad oppfattes
som nyttig. Enkelte uttrykker at de savner involvering fra brukerorganisasjoner, og forteller at det
ofte kan være vanskelig både å få folk til å møtes, og få brukt møtene i praktisk tjenesteutvikling.
Figur 4-10 Samlet score i brukerundersøkelsen for pleie- og omsorgsinstitusjoner for Lillesand kommune og
Norge for årene 2014, 2016 og 2019. Kilder: bedrekommune.no, personlig kommunikasjon med Stig Mosleth i
Kommuneforlaget, og Bruker- og pårørendeundersøkelser institusjon 2019, Lillesand kommune, 2019
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Det ble referert til LEON i intervjuene, ikke MEON.
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Det har vært utført brukerundersøkelser i Lillesand i 2014, 2016 og 2019. Figur 4-10 viser samlet
score for kommunen og Norge samlet for disse årene. Vi ser at tilfredsheten blant både brukere og
pårørende er høyere i 2019 enn i 2016, men samtidig er score for brukerne lavere i 2019 enn i
2014.
Figur 4-11 Score på spørsmålet om bruker/pårørende opplevde at brukeren «fikk plass på sykehjemmet/omsorgsboligen da han/hun trengte det», Lillesand kommune og Norge, for årene 2014, 2016 og 2019. Kilder:
bedrekommune.no og Bruker- og pårørendeundersøkelser institusjon 2019, Lillesand kommune, 2019
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Særlig ett av enkeltspørsmålene er av interesse her, og det er om bruker og pårørende opplevde at
brukeren fikk institusjonsplass da han/hun trengte det. Figur 4-11 viser score for Lillesand og
gjennomsnitt for Norge. Landsgjennomsnittet for både brukere og pårørende er nærmest uendret
gjennom hele perioden. I Lillesand ser vi at de pårørendes score var noe under landsgjennomsnittet i 2014 og 2016, men så følger en markert økning i 2019. Brukerne scorer høyere i 2019 enn
i 2016, men lavere i 2019 sammenliknet med 2014. Her scorer Lillesand høyere enn landsgjennomsnittet for både 2014 og 2019.
Et av spørsmålene med lavest score i Lillesand, i likhet med landet for øvrig, er om tilgangen til
fysioterapi. Her har pårørendes score økt fra 2,8 i 2014, via 3,2 i 2016, til 4,0 i 2019, til tross for at
antall tildelte timer er redusert, se Figur 4-14. Landsgjennomsnittet er fortsatt på 3,1 i 2019.
I kommunens egen rapport sammenliknes 2019-tallene kun med tallene fra 2016. Den høyere
score som da framkommer forklares med at Lillesand kommune startet samarbeidet med stiftelsen
Livsglede for eldre i 2016, og at to av institusjonene ble sertifisert som livsgledehjem i 2018.
Forsøksprosjektet nevnes ikke i denne rapporten.20
Totalt sett kan brukerundersøkelsen peke i retning av at tilfredsheten med pleie- og omsorgsinstitusjonene i Lillesand har økt noe i løpet av forsøksperioden. Imidlertid blir bildet mer uklart
dersom man sammenlikner 2019 med 2014. Trolig kan økningen fra 2016 like gjerne tilskrives
livsglede-prosessen og utvalgsskjevheter, som at det er forsøket som har hatt denne effekten.
Fra pårørende har vi i intervjuene som ble utført i 2018 fått positive tilbakemeldinger om at de
oppfatter vedtaksprosessen som god, herunder at kommunens ansatte kommer på hjemmebesøk
og lytter til brukerne og de pårørende, men også kritikk av at tjenestetilbudet er for rigid (kan ikke
bruke dagsenter når man bor på sykehjem) og for lite forutsigbart (søkte i god tid, men fikk ingen

20

Bruker- og pårørendeundersøkelser institusjon 2019, Rapport. Lillesand kommune, 2019.
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løfter om avlastning i form av korttidsplass før dagen før ferien). Videre har pårørende uttrykt
misnøye med informasjonsflyten fra sykehjem til pårørende.
Kompetanse og samarbeid i tildelingen
Kartleggingen utføres som regel av to ansatte, gjerne med ulik fagkompetanse, noe som gir bedre
tverrfaglige diskusjoner rundt hver enkelt sak.
Det er nå etablert en rutine med faste tildelingsmøter tre ganger per uke med bred deltagelse fra
Enhet for tjenestetildeling og innsatsteamet. Dette sikrer god tverrfaglig kompetanse i tildelingen,
og samordning av tilbudet til brukerne. Det er også etablert faste samarbeidsmøter mellom
hjemmesykepleien, sykehjem, tildelingsenheten og innsatsteamet. Enkeltsaker behandles ikke i
disse samarbeidsmøtene. I tillegg er det mye uformell kontakt mellom saksbehandlerne, noe som
også var vanlig tidligere. Informantene oppgir ikke forsøket som noen drivende faktor i utvikling av
dette samarbeidet.
Lederne for utførerenhetene er tilfreds med informasjonsflyten mellom tildelingsenheten og deres
egne enheter. De opplever bl.a. at vedtak om tildeling er blitt bedre formulert slik at det er klarere
hva som skal leveres. Nylig har det også blitt gjort en innsats for bedre samarbeid med fastlegekontorene, som nå får beskjed om alle nye brukere.
Vedtak
Da forsøket startet, ble det lagt ned et betydelig arbeid med å sikre at riktige vedtak blir lagt inn i
fagsystemene og med å sørge for korrekt informasjon til rapporteringen til Helsedirektoratet som
grunnlag for utbetaling av de statlige tilskuddene. Merarbeidet førte i en periode til mye bruk av
overtid og til redusert kapasitet til å gjennomføre andre utviklingsprosjekter. Selv i dag er det
enkelte som minner om at oppstarten slik sett ikke var godt nok planlagt. En av informantene sier:
«Hadde Helsedirektoratet vært klar over hva forsøket innebar, burde de avventet slik at
ting kunne kommet på plass.»
En annen mente at fristen skulle vært skjøvet ut fra mai til desember i 2016.
Flere av informantene opplever at de økonomiske sidene av prosjektet har krevd mer arbeid enn
opprinnelig forventet. Enkelte oppfatter derfor at det burde være satt av mer ressurser til systemansvar og økonomiansvar slik at ryddejobben hadde blitt mer oversiktlig og mindre ressurskrevende for enkeltpersoner.
Det var omfattende arbeid knyttet til gjennomgang av gamle vedtak og etablering av systemene
som finansieringsmodellen krever. Dette er nå gjennomført, og mange ser nytten av resultatene av
dette merarbeidet, blant annet fordi den har gitt grunnlag for å sammenlikne bemanningen i de
ulike enhetene med tilskuddene som blir utbetalt. Kommunen har med andre ord fått et mer presist
grunnlag for å styre ressursene. Opprydningen viste blant annet at habiliteringstjenesten har hatt
for lav bemanning.
«Vi har brukt mye tid på opplæring – systemjobbing. Vi kan nå se og forstå hva man gjør.
Tidligere har det vært mye feil. Vi er blitt bevisstgjort. Det at vi bruker iPad’er gjør at
utførerne må legge inn riktig.»
«Etter hvert så vi en enorm effekt av at vi rydda opp i vedtak. Gamle vedtak var ikke
evaluert. Andre vedtak som hjemmetjenesten uansett ikke fulgte. Vi fikk koda alle
vedtakene, og dermed fikk vi styringsdata og statistikk.»
Det er ingen endringer når det gjelder hvordan timer registreres i vedtakene. For hjemmetjenester
og institusjonstjenester som tilbys av de to distriktene fattes det ikke vedtak om timer. For hvert
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vedtak lager utførerne et anslag for antatt gjennomsnittlig tidsbruk som legges inn i tjenestebildet.
Tildelingskontoret er blitt bedt om å bruke estimert tid, for å ikke ha stoppeklokkepraksis.
Tidsbruken legges også til grunn for kjørelistene. Hjemmetjenesten skriver inn endringer i et eget
notat (B-notat), som fanges opp av saksbehandler ved store avvik i forhold til den estimerte tiden
tildelingskontoret har registrert. Det som blir utført blir skrevet opp i en dagsplan som man kan
følge med på underveis i arbeidsdagen.
Det foretas ingen registrering av faktisk tidsbruk. I hjemmetjenestene baseres registrert tidsbruk på
et antatt gjennomsnitt hos hver bruker. For institusjonstjenestene fattes vedtak i døgn, som gir
grunnlag for tilskuddet fra staten.
Det er ingen direkte kontroll av om hver bruker får tjenester i samsvar med vedtak. Men arbeidslistene samt det faktum at brukerne får vedtakene innebærer en form for kontroll. Videre har de
samarbeidsmøter med utførerenhetene én gang per uke. Det er svært få eksempler på klager fra
brukere som mener de ikke har fått tjenester i samsvar med vedtak. De få som har vært, har vært
knyttet til praktisk bistand, og tildelingsenheten ønsker nærmere beskrivelse fra utførerenheten på
praktisk bistand om hvilken bistand som gis helt konkret.
Revurdering av vedtak skjer ofte i tilknytning til de ukentlige samarbeidsmøtene mellom tildelingskontoret og utførerenhetene. Møtene er kommet i stand som en følge av forsøket. Mange
revurderingssaker oppfattes som enkle, og tas ikke med til samarbeidsmøtet. Ofte er det
tilbakemeldinger fra utførerenheter som gir grunnlag for revurderinger. Både utførerenhetene og
tildelingskontoret uttrykker tilfredshet med samspillet mellom dem, bl.a. om behov for endring av
vedtak. De følger ikke alltid regelen om at endring på over en halv time per uke skal nedfelles i nytt
vedtak. Det er tungvint å fatte nytt vedtak, og brukerne kan bli urolige av å få nye vedtak.
Det ble påpekt at det er upraktisk at vedtak om bofellesskap spesifiseres med flere individuelle
ressurser til oppfølging. Man burde heller hatt en bemanningsnorm og tildeling av bofellesskap som
tjeneste basert på en fast enhetspris.
Forsøksprosjektet har bidratt til mer systematikk og en formalisering av tildelingsvedtakene:
«Før ringte man [navn på bestyrer] på sjukehjemmet, og hun sa ‘kom til oss’. Et av
temaene i [forsøket] er likere tjenester og prosedyrer, og her er vi i en liten by med
‘kjennskap og vennskap’. Nå har vi klart å sluse ting inn der de skal, så det er litt mer
objektivt det vi gjør.»
Spørreundersøkelsen viser imidlertid kun en svak økning gjennom forsøksperioden i ansattes
vurderinger av om kommunen ivaretar prinsippet om likebehandling i tildeling av tjenester.
Det er fortsatt noen gråsoner i kodeverket og tildelingskriteriene i forsøksordningen. I Lillesand blir
fysioterapi dels gitt av Innsatsteamet som «helsetjenester i hjemmet» og dels gitt som tjenester fra
andre deler av organisasjonen finansiert av rundsumtilskuddet. Det ble sagt at det er uheldig at det
ikke er etablert felles prinsipper for håndtering av tilbudet om fysioterapi. En informant mente at det
burde vært krav om vedtak, dels for å bidra til større gjennomsiktighet i organisasjonen, og dels for
å sikre brukerne mulighet til å klage. En annen informant mente at vedtak ville gi mer byråkrati, og
det beste var at tjenestene ble gitt uten vedtak. Dette var det eneste punktet der vi kunne merke
tegn til noe friksjon mellom de ulike enhetene.
En annen gråsone ble også nevnt:
«Det er en evig diskusjon om hva som er ’praktisk hjelp’ og hva som er en ‘helsetjeneste i
hjemmet’. Helsedirektoratet sier at det er alt for mye helsetjeneste i hjemmet, men dette er
en vanskelig grenseoppgang.»

R9272-08 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester ► 2019 ► 65

Rutiner og verktøy
I forsøket har kommunene fått en rekke verktøy som har bidratt til å endre kulturen (samtaleguide,
skjema for samtykke, B-notat). Et innspill var at disse grepene kanskje kunne innføres i alle
kommuner, uavhengig av forsøket.
Det er særlig to verktøy som er innført som en følge av forsøket. Det ene, som er nevnt flere
ganger over, er kartleggingsverktøyet som ligger til grunn for vedtak. Selv om enkelte mener den
kan bli litt vel omfattende og i visse tilfeller kutter deler av spørsmålene i guiden, er det bred
enighet om at dette verktøyet fungerer godt, ikke minst ved å sette søkelys på hva som er viktig for
bruker og hva bruker kan klare selv.
Det andre er koblingen av IPLOS, fagsystemet for omsorgssektoren, og økonomisystemet, slik at
man kan se koblingen brukers behov-tjeneste-ressursbehov-utgift. Dette har gitt et mye bedre
grunnlag for å budsjettere og har gitt en bedre forståelse for sammenhengen mellom brukernes
behov og kommunens økonomi.
Det er en utfordring å synliggjøre at sammensetningen av tjenestene endres slik at det blir mer
hjemmebaserte tjenester og hverdagsmestring, og mindre bruk av institusjonsplasser. Flere av
informantene var opptatt av denne problematikken, og om det var mulig å utvikle måleverktøy for
dette formålet.

4.3.3

Tjenesteutviklingen i forsøket

Prioritering og innretning av tjenestetilbudet
Det er bred enighet om at Lillesand mangler botilbud med heldøgns bemanning. Kommunen har nå
startet byggingen av et slikt tilbud. I dag har Lillesand to sykehjem samt aldershjemmet «Sjømannshjemmet». Sistnevnte er etablert i et gammelt og lite funksjonelt bygg, har lav helsefaglig
bemanning og er vedtatt nedlagt. Det er planlagt å gi beboerne på aldershjemmet et bemannet
botilbud eller plass på et av sykehjemmene. Det er en del tilfeller der brukernes ønske om plass på
alders- eller sykehjem er drevet av utrygghet og ensomhet. Et bemannet botilbud ville kunne dekke
behovet til disse brukerne. Kommunen har også et borettslag med 36 leiligheter tett på sykehjemmet, men leilighetene har ingen egen bemanningsbase.
Informantene mener at forsøket ikke har hatt vesentlig betydning for utvikling av tjenestetilbudet
høyt oppe i omsorgstrappen. Mangelen på botilbud med døgnbemanning ble erkjent før forsøket.
Derimot kan endringene lavt nede i omsorgstrappen – i form av etablering av innsatsteamet –
delvis ses som et resultat av forsøket. Dette kan også ha bidratt til at noe færre får tjenester, og
kanskje også til at de som får tjenester får noe mer bistand enn tidligere.
Innsatsteamet sørger for tidlig innsats for nye brukere, og tett kontakt med resten av tildelingsavdelingen bidrar til riktige tjenester og fokus på rehabilitering. Det kan igjen føre til mindre forbruk
av andre tjenester. Teamet har i løpet av 2018 gitt oppfølging og/eller kartlegging av ca. 100
personer. En informant fra innsatsteamet forteller:
«En viktig suksessfaktor er at innsatsteamet er lagt under tildelingsenheten. Når utskrivningsmeldinga fra sykehuset kommer så er vi der med en gang, for eksempel snakker vi
med brukeren mens han fortsatt er på sjukehuset. Når jeg får meldinga går jeg rett til innsatsteamet. Dette har minka presset på korttidsavdelinga, for folk drar rett hjem. Og ved
innskrivning på korttidsavdelinga begynner vi med en gang å snakke om utskrivning, og
planlegge og trene for å kunne være hjemme. Vi har hatt tre avisoppslag med fornøyde
brukere. Det er snakk om å flytte innsatsteamet over i hjemmetjenesten, men jeg synes
nærheten til tildeling er veldig viktig.»
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Noen informanter påpekte at det er en utfordring å få prinsippene som blir brukt av Innsatsteamet
overført til den ordinære delen av hjemmetjenesten.
«Innsatsteamet er flinke og tidlig inne, men jeg ønsker meg at den tenkinga at brukeren
skal være kaptein i eget liv skal gjelde overalt. Jeg ønsker meg litt mer strukturert
tilnærming til kompetanseoverføring. Det å skifte på et sår er jo veldig konkret, men en
visitt kan også brukes til å vurdere restkapasitet. Dette må vi prøve å implementere i hele
tjenesten.»
Som sagt ovenfor er organiseringen av innsatsteamet et diskusjonstema i kommunen, og vi ser her
noe av dilemmaet. På den ene siden har dagens organisering den fordel at det er god
kommunikasjon med tildelingsenheten, men på den andre oppstår da utfordringer med
kompetanseoverføring. Et annet tema som også kommer inn her er om innsatsteamet skal inngå i
døgnturnusen som de utøvende enhetene følger, for blant annet lettere å kunne ta imot pasienter
på ulike tider av døgnet, noe som i økende grad skjer som følge av samhandlingsreformen.
Med unntak av etableringen av innsatsteamet, har det ikke vært gjort noen større endringer i
organiseringen av tjenestetilbudet i løpet av de siste årene. Enkelte mener at økt satsing på
hjemmetjenester har bidratt til at brukere bor hjemme lenger og til lavere gjennomsnittlig liggetid på
sykehjem.
Periodevis har det vært mangel på langtidsplasser på sykehjem, blant annet for det økte antall
pasienter som utskrives fra spesialisthelsetjenesten. Når det har vært knapphet, har korttidsplassene vært brukt som langtidsplasser, slik at det har blitt mangel på korttidsplasser. Lillesand
har opplevd at sykehus i mange tilfeller varsler om at pasienter skal utskrives, men at de så trekker
varslet tilbake. Dette skaper problemer og merkostnader for kommunen fordi de kan rekke å ordne
plass før varslet trekkes.
Figur 4-12 viser at den gjennomsnittlige liggetiden på de tidsbegrensede oppholdene i
sykehjemmene har blitt redusert med om lag 1/3 i fra 2015 til 2018, men fortsatt er varigheten noe
lenger enn landsgjennomsnittet. Dette kan tyde på at bruken av korttidsplassene nå er mer
hensiktsmessig. Reduksjonen kan være et resultat av bedre gjennomstrømming for disse
plassene, og gjennomstrømmingen var lav før forsøket startet.
Vi har fått opplyst at kodepraksis for hjemmebaserte tjenester har endret seg i løpet av forsøket,
noe som trolig bidrar til å forklare den uforholdsmessig store endringen i tildelte timer fra 2015 til
2016, både for praktisk bistand og helsetjenester. Dersom vi slår sammen tallene for disse to
tjenestene, finner vi en 20 prosents økning fra 2015 til 2018. Om vi ser de to tjenestekategoriene
hver for seg for perioden 2016-2018, ser vi at det har vært en økning i helsetjenester i hjemmet og
en reduksjon i praktisk bistand, noe som er i tråd med det som skjer for landet som helhet.
Likevel har det vært en betydelig reduksjon i dekningen av hjemmetjenester for brukere over 80 år
(se Figur 4-13). Trolig betyr dette at det er færre brukere som får hjemmebaserte tjenester, men at
de som mottar tjenester, får tildelt flere timer hver enn tidligere. Dette bildet samsvarer med Tabell
4-6 i avsnitt 4.3.4 som viser utviklingen i aktivitetstilskudd.
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Figur 4-12 Endringer i forbruk i utvalgte pleie- og omsorgstjenester, Lillesand kommune, 2015-2018
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Figur 4-13 Endringer i forbruk av utvalgte pleie- og omsorgstjenester blant personer over 80-år, Lillesand
kommune, 2015-2018
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Andelen av brukerne over 80 år som mottar tjenester fra kommunen er redusert med 7 prosent
gjennom perioden. Til tross for økningen i hjemmebaserte tjenester kan dette tyde på økt
egenmestring blant brukerne.
En informant uttrykte overraskelse over at kostnadene på liggedøgn har økt. Fra 2015 til 2018 er
økningen i utgifter per oppholdsdøgn i institusjon på 36 prosent, til 4554 kr. Tilsvarende for landet
for øvrig utenom Oslo er henholdsvis 19 prosent og 3710 kr.
«Jeg tror vi har litt høy bemanning. Vi har ikke hatt en bemanningsfaktor i vår drift, og vi må
starte en jobb med dette, for å få ned kostnadene».
Ellers har økte rammer gjort at kommunen har satt i gang aktiviteter som informantene opplever
har hatt en positiv effekt, og som oppleves som en viktig del av forsøket. Midlene er forsøkt brukt til
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engangsutgifter og prosjektstillinger. Noen av disse aktivitetene er omtalt i nedenfor. I praksis kan
det bli utfordringer med å redusere disse utgiftene.
«Dagtilbudet for demente koster veldig mye, og er nok ikke liv laga etter [at forsøket er
avsluttet]. Vi betaler inklusive transport 1,5 millioner kroner per år for seks brukere. Jeg
synes at vi må ha et slikt tilbud, men helst ikke så dyrt.»
Figur 4-14 viser en økning i forbruket av legetimer blant beboerne på sykehjem, med et markant
sprang fra 2015 til 2016 på 39 prosent. Imidlertid må man være klar over at hver pasient på
sykehjemmet får relativt få timer med lege og fysioterapi hver uke, så selv en beskjeden økning i
timetallet kan gi store utslag i indikatoren
Figur 4-14 Endringer i forbruk av fysioterapi- og legetjenester blant beboere i sykehjem, Lillesand kommune,
2015-2018
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Samlet sett er det usikkert i hvilken grad tjenestetilbudet har blitt endret som følge av forsøket. Som
sagt ble behovet for botilbud med heldøgnsbemanning erkjent før forsøket startet. Innsatsteamet
kan ha bidratt til at flere brukere har blitt selvhjulpne. Det har også vært en reduksjon i gjennomsnittlig liggetid på korttidsplasser på sykehjem. Det er imidlertid usikkert om disse endringene kan
tilskrives forsøksprosjektet.
Velferdsteknologi
Lillesand har vedtatt å satse på velferdsteknologi, ut fra en antakelse om at det vil kunne bidra til
økt trygghet, og mulighet til å bo i eget hjem og mestre eget liv lengst mulig. Midlene fra forsøket
finansierer en fulltidsstilling, hvor det ble ansatt en ny rådgiver i november 2018. Påbegynt arbeid
har blitt videreført, og nye tiltak har blitt initiert. I tillegg er utskifting av alle trygghetsalarmene
ferdigstilt. Blant de større prosjektene kan nevnes Digihelse, for kommunikasjon med
helsenorge.no, og IKOS, som er et kvalitetssystem for omsorgstjenesten. Mindre prosjekter
omfatter KOMP, som er digital kommunikasjon blant annet med pårørende for bruk i hjemmetjenestene, samt et prosjekt for innføring av medisindispenserroboter som er utsatt på grunn av
leverandørproblemer. Lillesand kommune deltar også i flere programmer i velferdsteknologinettverket i Agder.
Forsøket som læringsarena
Alle omtaler forsøket som en god læringsarena. Flere elementer og prosesser bidrar til dette:
1. Styrkingen av tildelingsfunksjonen har gitt en ny forståelse av tildelingsprosessen.
2. Registrering av vedtak som grunnlag for stykkprisfinansieringen har gitt en kunnskap om
forbindelse mellom brukernes behov, tildeling av tjenester og økonomi som man ikke fikk i
tidligere systemer. Dette har også bidratt til økt forståelse og bedre dialog mellom
utførende enheter, tildelingsenheten og støttefunksjonen innen økonomi.
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3. Samlingene i forsøket har gitt mye kunnskapsoverføring, kanskje aller mest mellom de
deltagende kommunene.
4. Til sist, og på et mer overordnet plan, har økonomien har gitt rom for å satse på ulike typer
kompetanseutvikling (se spesielt punkt om Bruk av overskudd/ekstrainntekter og
inntektspåslag i neste avsnitt).
Vi fikk høre at nettverket med de andre kommunene hadde vært nyttig. Det ble også gitt innspill om
at samlingene med Helsedirektoratet kunne vært mer målrettede.
«Noen av samlingene i direktoratet har vært litt langdryge, og jeg har tenkt dette kunne vi
tatt fra helsenett. Men det har vært fint å snakke med de andre i pausene. De kunne kjørt
mer innhold, for eksempel ulike deler av tildelingsprosessen kunne vært gjennomgått. Eller
flere case; hvordan ville ulike kommuner løst oppgaven, kanskje med en fasit. Eller
gjennomgang av sjekklistepunktene og hvordan bruke dem til å snakke med brukere.
Kanskje kunne de vært brukt til å drille tildelingen, utprøving og drøfting av case.»

4.3.4

Økonomi og finansieringsmodell i forsøket

Forsøkets effekt på inntektene
Inntektene fra finansieringsordningen for 2018 er på 234,6 mill. kr, inklusive inntektspåslaget og
rundsumtilskuddet. Dette er 6,5 mill. kr over budsjett. I tillegg er ca. 1 mill. kr avsatt til fond blitt
inntektsført for å finansiere ulike prosjekter.21 Aktivitetstilskuddene for 2018 utgjør 222 mill. kr, og
Tabell 4-6 viser hvordan aktivitetstilskuddene til Lillesand kommune fordeler seg kvartalsvis på de
ulike tjenesteområdene for perioden 2017-2019 (til og med 2. kvartal).
I 2015 var de korrigerte utgiftene i Lillesand helt på linje med landet som helhet. Lillesand var den
forsøkskommunen som brukte mest på institusjon. Lillesand hadde få korttidsplasser og lang
gjennomsnittlig oppholdstid på disse plassene. Det så ut som kommunen ikke hadde klart å utnytte
plassene godt nok. Andelen fagutdannede var noe høyere enn i landet for øvrig. Tilbudet om fysioog ergoterapi på sykehjem var på et lavere nivå enn i landet for øvrig. Utgiftene til hver sykehjemsplass var om lag 8 prosent høyere enn landsgjennomsnittet.

Tabell 4-6 Aktivitetstilskudd til Lillesand kommune per kvartal i årene 2017 – 2019

millioner kroner
2018 2018 2018
1
2
3

2017
1

2017
2

2017
3

2017
4

2018
4

2019
1

2019
2

Langtidsopphold på institusjon

13

13

13

13

12

12

13

14

14

14

Korttidsopphold på institusjon

4

3

4

4

4

4

4

3

3

3

Utskrivningsklare fra sykehus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Helsetjenester i hjemmet

23

24

26

Praktisk bistand daglige gjøremål

2

2

2

25

24

25

28

30

29

30

3

2

2

3

3

3

3

Praktisk bistand, opplæring

5

4

5

5

4

4

4

3

4

4

Praktisk bistand, BPA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Avlastning utenfor institusjon
Dagsenter

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

3

4

4

3

4

3

3

3

3

3

Omsorgslønn

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

21

Lillesand kommune. Årsberetning 2018. Hentet fra
https://www.lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/Årsberetninger/Lillesand%20kommun
e/2018/Årsberetning%202018.pdf
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Støttekontakt

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

Institusjon

17

16

17

17

17

16

16

17

17

17

Helsetjenester, praktisk bistand

31

31

34

33

32

33

36

37

37

37

Andre tjenester

5

6

5

5

5

5

4

4

5

5

I alt

52

53

56

55

53

54

57

58

58

59

Summer:

De største endringene gjennom forsøksperioden er at Helsetjenester i hjemmet har økt fra og med
3. kvartal 2018. Kommunen opplyser at dette er knyttet til ressurskrevende brukere. Det er for øvrig
ingen vesentlige endringer i kodepraksis; de som har vært er i stor grad omkoding innenfor
Langtidsopphold på institusjon. Her er det foretatt noen omkodinger til forsterkede plasser.22
Tabellen viser at utgiftene til institusjonsplasser har holdt seg om lag uendret på 17 mill. kr fra
1. kvartal 2017 til 2. kvartal 2019. Det har vært en viss forskyvning fra korttids- til langtidsplasser.
Utgiftene til «helsetjenester, praktisk bistand» har økt med rundt 20 prosent i samme periode (fra
31 til 37 mill. kr). Endringer i bruk av andre tjenester har mindre betydning for hovedbildet.
Bruk av overskudd/ekstrainntekter og inntektspåslag
Tabell 6-1 viser inntektspåslaget for Lillesand kommune i perioden 2016-2019. I perioden fra 2017
til 2019 har inntektspåslaget vært på rundt 7 millioner kroner.
Inntektspåslaget benyttes først og fremt til å finansiere en rekke ulike prosjektstillinger og tiltak.
Saksframlegget til Helse-, kultur- og velferdsutvalget fra april 2019 inneholder en detaljert oversikt
over tolv tiltak som har blitt initiert og deretter satt i ordinær drift, blant annet Livsglede-sertifiseringen som ble nevnt ovenfor, og opprettelse av brukerråd. Videre finansieres åtte stillinger helt eller
delvis i 2019, blant annet en velferdsteknologikoordinator (100 prosent) og en sjåfør på timebasis.
I intervjuer fikk vi opplyst at alle de 3,5 årsverkene i innsatsteamet, som har blitt bygget opp gradvis
siden mars 2018, er finansiert med inntektspåslaget. Videre settes det av 1,3 mill. kr til fortsatt drift
av dagtilbudet Levende gård, og ytterligere fire tiltak videreføres, blant annet et kurs i mestring av
vold og trusler. Til sist iverksettes ni nye tiltak i 2019, blant annet ulike kompetansehevingstiltak, en
lærlingeplass innen velferdsteknologi og innkjøp av en tredemølle.
Overskudd som ikke er brukt i løpet av året settes inn på et fond tilknyttet forsøksprosjektet. I 2017
ble det satt av 14,5 mill. kr på fondet. Ved inngangen til 2018 var dette fondet på nærmere
15,8 mill. kr. I løpet av 2018 ble ca. 1 mill. kr benyttet til å finansiere ulike prosjekter, og 1,2 mill. kr
ble brukt til ulike investeringer. Ved utgangen av 2018 er fondet på 13,6 mill. kr.23 Gjennom 2019
har fondet blitt noe redusert.
Fondsmidler har også blitt brukt i prosjektet for tekniske hjelpemidler, hvor hovedsatsingen i 2018
har vært utskiftning av trygghetsalarmer og etablering av responssenteret i samarbeid med andre
kommuner. I forbindelse med etablering av dagtilbud for demente på Levende gård i Høvåg ble det
anskaffet en brukt ni-seters bil, som også blir disponert av frivilligsentralen når den ikke er på

22

Personlig kommunikasjon med Ånon Eikeland, Lillesand kommune, 1. oktober 2019
Lillesand kommune. Årsberetning 2018. Hentet fra
https://www.lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/Årsberetninger/Lillesand%20kommun
e/2018/Årsberetning%202018.pdf.
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oppdrag for demente. Videre er det kjøpt inn hjelpemidler innenfor pleie og omsorg som blant
annet pasientløftere og senger.24
Forsøkets effekt på økonomistyringen
Forsøket har gitt kommunen et handlingsrom som de ansatte tidligere ikke hadde. En leder
beskrev situasjonen som forsøkskommune:
«Jeg opplever ikke overskridelser på helse og omsorg, slik som i andre kommuner. Vi har
ikke den problematikken, for vi får de pengene vi trenger. Det er en takknemlig jobb å være
[leder] i en [forsøks-]kommune, og det er litt underlig å ikke sitte å diskutere hvordan
håndtere merforbruk. […] Men det går ikke an å rulle ut dette i full skala.»
En informant opplevde at spesielt tilbudet til personer med funksjonshemming hadde nytt godt av
finansieringsordningen i forsøket:
«Vi har alltid være en enhet det har vært kutta i, og det har vært kutta til beinet. [Forsøket]
har hjulpet oss med midler ved at vi har fått det vi har brukt. Vi har fått ro til å jobbe og til å
tenke litt mer fag. Da vi gikk gjennom økonomien oppdaget vi at vi brukte mindre enn vi dro
inn i gjennom [forsøket]».
En leder for en utførerenhet mente at den statlige finansieringen av kommunene nå i større grad
blir brukt til å gi rammer til enhetene. Både økninger og reduksjoner i aktiviteten får nå mer
umiddelbare konsekvenser for rammene til utførerenhetene. Reduksjoner ble håndtert ved
omplasseringer innen kommunen. Dette krever fleksibilitet i personalet i den forstand at man må
bytte arbeidsoppgaver og noen ganger arbeidssted i henhold til vekslende tjenesteforbruk.
Selv om kommunen har innført statlig stykkprisfinansiering, har enhetene i kommunen fortsatt
utgiftsrammer. Budsjettbeskrankningene oppleves imidlertid som «myke», dvs. at det er mindre
strenge krav om å følge budsjettene. Det blir generelt brukt mindre tid på arbeid med budsjetter
enn før. Utførerenhetene opplever det slik at når behovet for tjenester endrer seg, har de fullmakt til
å tilpasse kapasiteten tilsvarende. Rammene fungerer dermed som anslag og ikke beskrankninger.
Forsøkets effekt på kommunen for øvrig
Vi får opplyst at en stor fordel med finansieringsmodellen i forsøket er at den gir egen finansiering
til pleie og omsorg, og at andre sektorer dermed blir skjermet. Men dette skaper også utfordringer.
Allerede ved innledningen til forsøket skriver kommunen i årsberetningen at
«[Forsøket] gir resten av kommunens organisasjon en del utfordringer ved at midlene fra
helse- og omsorgstjenester skjermes mot innsparinger.»
Særlig politikerne var opptatt av dette:
«Vi har gitt fra oss 37-38 prosent av budsjettet, og kan ikke drive politikk på det. Dermed er
det teknisk sektor og kultur som lider, fordi det nå er der det er lettest å kutte.»
Og deretter fulgte en mer selvkritisk refleksjon:
«Det er jo kanskje litt dobbeltmoral å gi fra oss selvstyre fordi vi tjener penger på det.»
Ut fra årsberetningene er det ingen henvisninger til vesentlige kutt i innenfor teknisk sektor og
kultur, utover at det i beretningen for 2017 står at en hovedutfordring
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Lillesand kommune. Årsberetning 2018. Hentet fra
https://www.lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/Årsberetninger/Lillesand%20kommun
e/2018/Årsberetning%202018.pdf.
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«er på en god måte å innfri forventet tjenestenivå innenfor knappere ressurser.» 25
Våre beregninger viser imidlertid at mekanismen for å gjøre uttrekket av det statlige
rammetilskuddet har gitt de andre sektorene videre rammer enn de ville fått uten forsøket (jf. 6.2.1).
Insentiveffekter
En av informantene påpekte at finansieringsordningen ikke skaper belønning for å redusere
tjenestenivået. En annen informant foreslo at det kunne være en form for «bonus» for å «skrive
brukere ut av systemet.»

4.3.5

Hva skjer etter forsøket?

Allerede i 2018 var det informanter som var bekymret for om aktivitetsnivået ville være bærekraftig
etter at forsøket ble ferdig. Informantene opplevde at det manglet gode analyser av dette
spørsmålet. I dag er det mange som gruer seg til forsøket avsluttes. Både blant politikerne og
administrasjonen er det en gryende bevissthet rundt det faktum at kostnadene må reduseres når
prosjektet avsluttes i 2023.
Flere av informantene fra politisk og administrativ ledelse er bekymret for at kommunen må foreta
innsparinger når forsøket er over, og det var enighet om at man i løpet av kort tid må starte
planleggingen av utfasingen og avslutningen av forsøket. En informant spissformulerte forsøkets
virkning på kommuneøkonomien slik:
«[Forsøket] var jo alltid for godt til å være sant!»
Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre en risikoanalyse hvor dette er ett av temaene. Vi fikk også
høre at fylkesmannen er opptatt av det samme.
Lillesand har foreløpig beregnet av at det er nødvendig å redusere utgiftene med rundt 20 mill. kr i
2023. Deler av reduksjonen kommer i andre sektorer enn pleie og omsorg, som følge opplegget for
uttrekket for rammetilskuddet. Planlagte betydelige investeringer øker behovet for reduksjoner med
ytterligere 5-10 mill. kr som følge av renter og avdrag på lånene. Denne reduksjonen for utgiftene
vil bli lagt inn i økonomiplanen for 2020-2023, og vil være en start på å forberede organisasjonen
på innsparingene. Det er ikke tatt stilling til hvordan reduksjonene skal foretas. Flere informanter gir
uttrykk for at kommunens handlingsrom er begrenset som følge av nye normer for bemanning for
barnehage og skole.
Samtidig som kommunen er i startgropa for å planlegge reduksjoner i tjeneste- og/eller kostnadsnivået når den statlige finansieringen opphører, så må man finne måter å bruke det akkumulerte
fondet på 12-13 mill. kr.

4.3.6

Oppsummering: hvordan har forsøket påvirket Lillesand?

Viktige beslutningstakere i Lillesand kommune mente å vite at kommunen hadde lave kostnader i
tjenestetilbudet relativt til refusjonssatsene i forsøksordningen da tilbudet om å delta i forsøket kom
i 2016. Denne vurderingen var på bakgrunn av de to foregående års nedskjæringer og
effektivisering. Forventningen om at finansieringsmodellen vil gi et økonomisk overskudd var
avgjørende for beslutningen om å delta.
Det var i hovedsak politikerne som ønsket deltakelse, mens det var mer skepsis i administrasjonen.
Prosjektet framstår som godt forankret i dag, med unison oppslutning blant informantene våre.
Flere informanter peker på at forsøket har gitt merinntekter og at mange opplever etableringen av
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Lillesand kommune. Årsberetning 2016. Hentet 6. september 2019 fra
http://lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/%c3%85rsberetninger/Lillesand%20kommu
ne/2016/%c3%85rsberetning%202016%20-%20010617%20v2.pdf.
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tildelingskontoret som et framskritt. Politikerne opplever imidlertid at forsøket reduserer det
kommunale selvstyret, da en stor andel av kommunebudsjettet unndras fra direkte politisk styring.
Forsøket har bidratt til en kulturendring i tildelingsfunksjonene, der man har fått sterkere fokus på
brukernes egne ønsker og behov, noe som i sin tur har bidratt til at man er i ferd med å gå fra en
«hjelpekultur» til en «selvhjelpskultur». Ansatte opplever at de kan jobbe mer faglig, og i mindre
grad styrt av «snevrere» økonomiske forutsetninger.
Brukerundersøkelsene som har vært utført blant brukere og pårørende innenfor pleie- og
omsorgsinstitusjonene i 2014, 2016 og 2019, tyder på at tilfredsheten har økt noe i løpet av
forsøksperioden. Imidlertid kan dette utslaget like gjerne tilskrives et såkalt livsglede-prosjekt
og/eller utvalgsskjevheter.
Likevel har bruken av nye verktøy i kartlegging, sammen med sammenknytning av ulike
fagsystemer og økonomisystemet, gitt bedre forståelse av tildelingsprosessen, og en mer helhetlig
forståelse av sammenhengen mellom behov, tildeling og ressursbruk. Gjennomgangen av gamle
vedtak og etablering av de nye systemene har gitt kommunen bedre ressursstyring.
Det er nå et ønske om at hjemmetjenesten kunne lære mer av den aktive tilnærmingen til
rehabilitering og hjelp til selvhjelp som utøves i Innsatsteamet. De ansatte mener at bruken av nye
kartleggingsverktøy i prosjektet fører til tjenester som bedre dekker brukernes behov.
De ansatte mener at Innsatsteamet har redusert behovet for både hjemmesykepleie og
korttidsplasser. Fortsatt er det uklart hvor mye av tjenestetilbudet som er endret, og i hvilken grad
endringen skal tilskrives forsøksprosjektet. Flere informanter ønsket seg en metodikk og et
datagrunnlag for å kunne dokumentere tiltak som gir en slik forskyvning i tjenestebruken.
Forsøket har ført til utstrakt læring til de ansatte. Samlingene har gitt kunnskapsoverføring mellom
kommunene.
Inntektspåslaget utgjør i 2019 7,2 mill. kr, og brukes til en rekke ulike formål; først og fremst til å
finansiere Innsatsteamet i kommunen, men også andre prosjektstillinger, kompetansehevingstiltak
og innkjøp av utstyr. Det er laget en egen plan for bruken av denne delen av merinntektene.
Forsøket har også gitt kommunen andre merinntekter, og fondet som er avsatt er i dag på rundt 1213 mill. kr. Midler fra fondet er allerede brukt på utviklingsprosjekter og velferdsteknologi.
Forsøket har gitt kommunen to nye verdifulle verktøy. Det ene er kartleggingsverktøyet som brukes
i tildelingen, og det andre er koblingen mellom IPLOS og økonomisystemet.
Det er utstrakt bekymring på alle nivåer om hva som vil skje når prøveperioden utløper i 2023. Så å
si alle informantene legger til grunn at denne finansieringsmodellen ikke vil bli videreført. Både
ansatte og politikere ser nå behovet for å planlegge for utfasingen av finansieringsmodellen i
forsøket.

4.4 Hobøl
Hobøl kommune i Østfold er en av A-kommunene og har vært med i forsøket siden mai 2016.
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Kommunen er i ferd med å slås sammen med Trøgstad, Spydeberg, Eidsberg og Askim til den nye
kommunen Indre Østfold. Indre Østfold har planlagt å inngå i utvidelsen av forsøket, og dette ligger
inne som en forutsetning i budsjettet for 2020. 26 Det er imidlertid ikke politisk vedtatt enda.
Tjenestene som inngår i forsøket er delt inn i to utførerenheter:
► Pleie, omsorg og rehabilitering som har ansvar for blant annet sykehjemmet, omsorgsboliger,
hjemmebaserte tjenester og psykisk helseteam (brukere over 12 år).
► Tjenester for funksjonshemmede som har dagtilbud, avlastning og hjelp i egen bolig knyttet til
brukere under 67 år med nedsatt funksjonsevne.
Tildelingsenheten har bestått av 2,14 årsverk, fordelt på tre personer i 100, 80 og 34 prosent
stilling. Tildelingsteamet ble styrket med 40 prosent stilling da forsøksordningen startet, men pga.
sykefravær og vakante stillinger har teamet slitt med kapasiteten gjennom hele forsøksperioden.

4.4.1

Status før forsøket

I vår nullpunktsanalyse av Hobøl i 2016 ble det gjort en rekke vurderinger av status i Hobøl
kommune før forsøket ble igangsatt. Informantene i Hobøl oppfattet at kapasiteten i tildelingsenheten var begrenset, men at kompetansen ble vurdert som forholdsvis god.
Utgiftsnivået i Hobøl lå relativt høyt. Hobøl var forsøkskommunen som brukte mest på helse- og
omsorgstjenester til hjemmeboende, først og fremst drevet av tjenester til praktisk bistand. Tilbudet
i Hobøl var også preget av høye kostnader til personer med psykisk utviklingshemming, og lave
utgifter til omsorgsboliger.
Kommunen påpekte i starten av forsøket at de manglet enkelte tjenester lavt i omsorgstrappa. De
så for seg økt satsing på dagsenter og aktivitetstilbud for eldre og personer med psykisk
utviklingshemming. Videre ønsket de økning i innsatsen innen hjemmesykepleie og antall
avlastningsplasser.
Økonomi
Hobøl har vært på ROBEK-listen frem til 15. juni 2018. Informantene har i forsøksperioden
systematisk fremhevet at den stramme kommuneøkonomien og dels store utgifter til tunge brukere
med nedsatt funksjonsnivå har gitt mindre handlingsrom for de resterende brukerne av helse- og
omsorgstjenester. Tidligere har overskridelser innenfor pleie og omsorg ført til at andre sektorer har
måttet bli med på innstramninger. Skjermingen av sektoren i forsøksperioden løftes frem som
avgjørende for å kunne prioritere tjenester til flere av brukergruppene, det være seg eldre eller
personer med psykiske problemer eller rus.
Tildelingsfunksjonen
Tildelingsprosessen i Hobøl utøvdes av en saksbehandler for enhet funksjonshemmede og en
saksbehandler for enhet pleie, omsorg og rehabilitering. I pleie, omsorg og rehabilitering var det
faste ukentlige tildelingsmøter med saksbehandler, ansatte fra hjemmetjenesten, sykehjemmet og
dagtilbud, samt ergo- og fysioterapeut. Før forsøket startet var de utøvende tjenestene i stor grad
involvert i tildelingen og enhetslederne for de to tjenesteenhetene undertegnet på vedtakene. Selv
om dette har endret seg utover i forsøksperioden, hvor vedtaksmyndigheten har vært hos
tildelingsenheten, har det i perioder med begrenset kapasitet grunnet fravær i tildelingsenheten
vært utførerenheter som har gjennomført enkelte kartlegginger og tildelinger.

26

Budsjett for 2020 for Indre Østfold kommune, hentet 8. november 2019 fra: https://www.io.kommune.no/
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Tjenestene
I 2015 var de korrigerte utgiftene til pleie og omsorg i Hobøl nest høyest blant forsøkskommunene.
Hobøl var forsøkskommunen som brukte desidert mest på pleie i hjemmet. Antall timer tildelt til
praktisk bistand var svært mye høyere enn i de øvrige kommunene. Tilbudet i Hobøl var preget av
høye kostnader til personer med nedsatt funksjonsevne, og lave utgifter til omsorgsboliger.
Hobøl hadde få korttidsplasser og lang gjennomsnittlig oppholdstid.
Andelen fagutdannede var noe lavere enn landet og lavest blant forsøkskommunene. Spesielt
gjaldt dette andel høyskoleutdannede hvor Hobøl sammen med Spydeberg scoret lavest.
Forankring og implementering av forsøket i organisasjonen
Ansatte i kommunen beskriver innføringen av forsøket som ressurskrevende. Fagsystemet hadde
ikke den nødvendige funksjonalitet og kommunen slet med sykemeldinger i tildelingsteamet. Dette
gjorde at innføringen samlet sett ble opplevd som krevende.
I likhet med flere av de andre A-kommunene kom ikke finansieringsmodellen i gang før i 2017.

4.4.2

Tildelingsfunksjonen i forsøket

Overordnet vurderer mange av informantene at forsøket har gitt likere behandling av ulike
brukergrupper. Bestiller-utførermodellen ved delingen av tildelings- og utførerenheten tillegges mye
av ansvaret for dette. Delingen har ført til bevisstgjøring blant de ansatte om hvem som sitter på
hvilket ansvar. De ansatte i tildelingsteamet fremhever at de er bevisste på å gi tjenester som de
oppfatter er forsvarlige og i henhold til lovverket, og at økonomiske grunner ikke blir lagt til grunn
for valg og registrering av tjenester.
På grunn av kapasitetsproblemer i tildelingsenheten i store deler av forsøksperioden 2016-2019
har utførerenhetene bistått tildelingskontoret med å gjennomføre kartleggingssamtaler og
tildelinger. Dette gjelder flere områder, men spesielt innen rus og psykiatri. Ettersom dette har
bedret seg noe i perioden har tildelingskontoret gradvis tatt mer av ansvaret. Informantene påpeker
at det kan være problematisk for enkelte brukere, spesielt unge, når kartlegging skal gjøres av
tildelingsteamet. Dette fordi det kan ta for lang tid mellom kartlegging og vedtak til tjenesten blir
iverksatt. Tildelingsenheten har også fått ansatt med kompetanse innen rus og psykiatri som
oppleves som en styrke.
Hjemmetjenesten trekker frem at tildelingen og kartleggingen av tildelingsenheten fungerer godt og
at det er gode rutiner for nye vedtak og ved revurdering/endringer i behov. Hjemmetjenesten
oppfatter at de har fått mer tid til oppfølging av brukere og pasienter siden de slipper å gjennomføre
kartleggingssamtaler. De trekker også frem at de trolig ikke ville gjennomført like omfattende og
presise kartleggingssamtaler hvis de hadde måttet gjennomføre samtalene selv.
Tildelingsenheten opplever å ha riktig kompetanse. Tidligere i forsøket har flere informanter ønsket
mer kompetanse inn i tildelingen, blant annet jurist, sykepleier og personer med erfaring fra
psykiatri.
Brukermedvirkning
Spørsmålet om «hva som er viktig for deg» oppleves av mange som viktig. Ansatte i tildeling
forteller allikevel at det kan være vanskelig å sette fingeren på hva som er viktig for den enkelte, og
at det dermed kan være utfordrende å anvende spørsmålet på en god måte i kartleggingen. De
trekker frem at spørsmålet kanskje først og fremst bevisstgjør dem når de kartlegger brukerne.
Fokuset på «hva som er viktig for deg» legges også på tildelingsmøtene. Informantene opplever at
tilnærmingen kanskje har størst effekt utenfor institusjonstilbudet. For eksempel så opplever ikke
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representanter for dagsenteret at kartleggingene gir mer informasjon om brukeren nå enn før,
mens hjemmetjenesten gjør det.
Som rutine skal kartleggingen gjennomføres ved besøk. På grunn av kapasitetsproblemer har ikke
tildelingsenheten hatt ressurser til å gjennomføre alle kartleggingssamtaler i møte med bruker.
Kommunen har prioritert nye brukere for hjemmebesøk. I saker der de kjenner bruker fra før og
oppfatter det som hensiktsmessig har de gjort kartlegginger på telefon.
Både politikere og ansatte i tjenestene forteller at de utover i perioden har fått færre klager fra
brukere eller pårørende, og opplever at omfanget er mindre enn før forsøksperioden.
Det er politisk vedtatt med brukervalg når det gjelder valg av firmaer som skal gi BPA. Dersom
bruker blir innvilget at BPA-ordningen skal gis gjennom firma, kan bruker selv velge firma som
kommunen har konsesjonsavtale med.
Kompetanse og samarbeid i tildelingen
Ansvarsfordelingen og samarbeidet mellom tildelingsteamet og utførerenhetene beskrives som
god. Det gjennomføres ukentlige tildelingsmøter med ansatte fra dagsenter, hjemmesykepleien,
sykehjemmet, ergo- og fysioterapeut hvor man gjennomgår saker og rutiner. I tillegg har tildelingsteamet faste ukentlige møter der det drøftes saker som ikke tas opp i tildelingsmøtene. For å sikre
tverrfaglige vurderinger i kartleggingssamtaler og samarbeidsmøter har stillingsprosenten til fysioog ergoterapeut økt fra hhv. 80 og 20 til 94 og 30.
Det er allikevel ikke alle tjenestene som opplever at forsøksordningen har hatt særlig innvirkning på
tildeling eller utføring. Det gjelder først og fremst tjenester for voksne personer med nedsatt
funksjonsevne med omfattende tjenester som bor på institusjon. Tjenestene for denne brukergruppa beskrives gjerne som stabile over tid med få endringer i behov og hvor revurdering av
vedtak derfor blir gjort i liten utstrekning. Samarbeidet mellom tildeling og utførende tjenester for
denne gruppa løftes frem som noe som kunne vært bedre. Årsaken er knyttet til manglende
kapasitet og ressurser. For andre grupper av personer med funksjonsnedsettelser, for eksempel
barn eller nye brukere, opplever informantene at tildelingsfunksjonen og samarbeid med utfører har
fungert godt.
Vedtak
Informantene har i løpet av forsøksordningen jobbet med å tydeliggjøre mål for brukerne. De
opplever at vedtakene er blitt ryddigere, blant annet ved å definere mål og sette evalueringsdato.
Ansatte i tildeling er også mer bevisst på ordlyden i vedtakene. Dette oppleves først og fremst å
være en forvaltningsmessig styrkning, og kanskje mindre relevant for brukeren.
Enkelte informanter trekker frem at vedtakspraksisen har vært disiplinerende for tjenester innen rus
og psykiatri. Tidligere oppfattes det å ha vært mer individuell praksis med manglende rutiner for
revurdering. Beskrivelsen nå er at saksbehandlerne arbeider mer likeartet, og at man har blitt mer
bevisst på hvor lenge tjenesten skal vare. Det er laget en rutine som viser at utførerenheten har
ansvar for revurdering av vedtak, og det er laget et journalnotat med standard spørsmål som skal
brukes ved revurdering.
Representanter fra dagsenter opplever at vedtakene er tydeligere på hvor mye hjelp den enkelte
skal ha, da dette er spesifisert i form av bemanningsfaktor per bruker.
Dialogen mellom utførerenheten og tildelingsenheten oppleves som god, blant annet gjennom
hyppige revurderinger og endringsmeldinger fra utførerenhetene. Tildelingsenheten gjør
selvstendige vurderinger om endringene bør innebære endrede vedtak. Hvis endringen er av
mindre karakter, endres ikke vedtaket. Vedtaksbehandlingen i saksbehandlingssystemet CosDoc
vurderes som forholdsvis tidkrevende.
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Hjemmetjenesten oppfatter at vedtakene holder et høyt nivå, og at de er nøye i tildelingsteamet,
blant annet ved oppfølging av endringsmeldinger. Vedtak inneholder ikke delmål, bare overordnede mål. Hjemmetjenesten opplever at vedtakene er førende for hva som utføres. Vi har
samtidig inntrykk av at det ikke legges mye arbeid i å lese vedtakene nøye, det er tiltaksplanen
som er førende. Informantene forteller at de går i dialog med tildelingsenheten hvis de er uenig i
vedtaket.
Generelt ligger det faste rutiner for revurdering av vedtak, med registrerte datoer for oppfølging.
Alle vedtak skal være gjennomgått før 1. desember hvert år med unntak av psykisk helseteam hvor
det gjøres hyppigere evalueringer. Utførerenheten i alle avdelinger skal evaluere tjenestene og
melde eventuelle endringer i tjenestebehov til tildelingsteamet. Rutinene knyttet til revurderinger og
evalueringer oppleves som en klar forbedring i forsøksperioden.
På spørsmål om tjenestene utfører mer eller mindre enn det som står i vedtaket, svarer flere at de
tror brukere får mer enn det som er oppgitt.
Rutiner og verktøy
Tildelingsenheten opplever at samtaleguiden og tildelingskriteriene fungerer godt. De opplever å
være mer bevisste på hva som er viktig for den enkelte bruker og å gjennomføre grundige
kartleggingssamtaler.

4.4.3

Tjenesteutviklingen i forsøket

Et av de sentrale rammevilkårene for forsøksordningen er at forsøket en dag tar slutt. Det har
derfor vært, og er fortsatt, stor bevissthet om å ikke blåse opp tjenestene for mye, slik at
kommunen skal være i stand til å holde budsjettene den dagen de går tilbake til ordinær
rammefinansiering. Slik vi oppfatter det, har dette vært disiplinerende med tanke på å ikke tildele
for mange tjenester. Det vektlegges også at vridningen mot hjemmetjenester har ligget som en
sentral driver i hele perioden. Flere informanter mener likevel at kommunen har innvilget flere
tjenester i førsøket enn de ellers ville gjort.
Informantene opplever at tjenestene har blitt styrket når det gjelder:
► Dagsentertilbudet for eldre og demente
► Mer bruk av assistent og kveldstilbud for demente
► Samtalegrupper og kafé for personer med psykiske lidelser eller rusproblemer
► Større benyttelse av helsehuset i Askim, frisklivsentralen i Spydeberg og frivillighetssentralen
► Matservering flyttet til kl. 16
► Mer bruk av avlastning
► Ergoterapeut og fysioterapeut med treningsgrupper
► Økte ressurser på sykehjemmet og administrativ stilling i pleie og omsorg
► Kurs om hverdagsglede og mestring av depresjon
Forsøksordningen oppleves å være mest relevant blant informantene som har ansvar for tjenester
til eldre og personer med problemer knyttet til rus og psykiatri. Dette gjelder tilbudet på sykehjemmet, dagsenteret, hjemmetjenester og ulike tjenester til rus/psykiatri. Selv om representantene
fra dagsenteret er positive til virkningene av forsøksordningen, opplever de ikke at rutinene har
endret seg, men at de positive virkningene av forsøksordningen først og fremst har handlet om
økte rammer. Flere av representantene ytrer at innholdet i enkelte av tjenestene er blitt veldig bra.
Det er viktig å legge til at selv om rutinene har vært de samme i hele perioden, har økte
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administrative støttefunksjoner trolig bidratt til bedre planlegging og strukturering, som kanskje har
gjort at forutsetningene for å følge rutinene har bedret seg.
Representantene for hjemmetjenesten og sykehjemmet er også positive til forsøksordningen og
opplever konkrete endringer med hensyn til bemanning. Det innebærer blant annet flere faste
stillinger på morgen, kveld og natt, som har gitt rom for å gi bedre tjenester. De opplever også lite
klager fra brukere og pårørende. Det løftes frem at ekstra stillingsressurser til administrasjon på
sykehjem og i kantine har gitt bedre tilbud og frigjort ressurser slik at ansatte pleiere har kunnet
fokusere på pleie og omsorg. Informantene fra hjemmetjenesten og sykehjem forteller at
stemningen har blitt endret til det positive. De opplever tjenesten som en bedre arbeidsplass hvor
man har mer tid til hver enkelt bruker og kan gi et bedre tilbud. De beskriver også at det er enklere
å innhente vikarer i helger nå fordi vikarene ikke sliter seg ut. Informantene ved sykehjemmet
opplever at ledelsen på sykehjemmet har vært styrket.
Enhetsleder fremhever også at de har innhentet ekstern kompetanse i noen vanskelige saker, noe
som ikke ville vært gjort tidligere.
På spørsmål om hva kommunen mangler av tilbud, trekkes det frem økte ressurser til kreft- og
demenskoordinator, samt økt tilbud til rehabilitering og korttid.
Prioritering og innretning av tjenestetilbudet
Utviklingen i Hobøl går i retning av flere tjenester i hjemmet og færre på institusjon. Tabell 4-7 viser
endringer i utvalgte tjenester for personer over 80 år i perioden 2015-2018. Vi ser at Hobøl
kommune har økt andelen over 80 år med hjemmetjenester i perioden og ligger rundt
landsgjennomsnittet i 2018.
Andel personer over 80 år på sykehjem er redusert i perioden og ligger i 2018 under landsgjennomsnittet. Totalt sett ligger Hobøl litt under landsgjennomsnittet for tjenester for personer over
80 år.
Tabellen viser også andel brukerrettede årsverk med helsefagutdanning. Denne har vært stabil i
perioden, på drøyt 70 prosent, og ligger på nivå med landsgjennomsnittet.
Tabell 4-7 Endringer i utvalgte tjenester for personer over 80 år og årsverk, 2015-2018
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Et av hovedfunnene ved nullpunktsmålingen for Hobøl i 2016 var at kommunen lå godt over
landsgjennomsnittet når det gjaldt tildelte timer til praktisk bistand i hjemmet. Tabell 4-8Tabell 4-8
viser at gjennomsnittlig tildelte timer med praktisk bistand i uken er nesten halvert, selv om de
fortsatt ligger på det dobbelte av landsgjennomsnittet. Utviklingen støttes også av de kvalitative
intervjuene. Ansatte forteller at de tidligere ville gjort vedtak på praktisk bistand, men som de i dag
koder som helsetjenester i hjemmet. De trekker frem at praktisk bistand i stor grad gis til gruppen
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unge funksjonshemmede i alderen 18-20 år og personer med psykiske problemer som trenger
hjelp til oppfølging i hjemmet og til å mestre daglige oppgaver som drivere. For gruppen med
psykiske problemer så forteller informantene at de tidligere ville gitt dem psykisk helsetjeneste,
men at de når er mer bevisst på å gi tjenester lavere i omsorgstrappa eller som tilleggstjenester.
Gjennomsnittlig antall døgn per tidsbegrenset opphold ligger også over landsgjennomsnittet, men
har variert noe i perioden.
Tildelte timer til helsetjenester i hjemmet ligger i 2018 litt over landsgjennomsnittet og er høyere i
2018 enn i 2015.
Tabell 4-8 Utvikling i tildelte timer for utvalgte helse- og omsorgstjenester, 2015-2018. Kilde: KOSTRA
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Bedre struktur, rutiner og planer i de operative tjenestene ser ut til å ha gitt positive resultater for
brukerne og for arbeidssituasjonen for de ansatte. Vi ser også tegn på positivt samspill ved at
ressursinnsatsen er styrket. For eksempel vil ekstra ressurser til vakter og støttefunksjoner lette
arbeidet for de faste ansatte som vil få mer tid til å gi god oppfølging. Det gir også vikarene mer
forutsigbarhet i arbeidshverdagen som gjør det mer attraktivt for dem å takke ja til å jobbe. Det
reduserer igjen ledelsens arbeid med å skaffe vikarer.
Velferdsteknologi
Vårt inntrykk er at det i hele perioden har vært lite fokus på utvikling av velferdsteknologi, og
spesielt lite mot slutten av forsøksperioden i påvente av den nye kommunen. Langsiktig tenkning
med utvikling av planer for helse og omsorg ser ikke ut til å ha vært en prioritet i Hobøl.
Forsøket som læringsarena
Forsøket oppleves å ha vært en læringsarena, både for tildelingsenheten, økonomi og utførerhetene. Den tette koblingen mellom økonomi og tildeling oppleves å ha gitt mye læring og økt
bevissthet. Et eksempel som trekkes frem er større bevissthet om hva som er definert som
helsetjenester og hva som er praktisk bistand.
For tildelingsenheten er det strukturen i tildelingsprosessen og kriteriene for tildeling som løftes
frem som viktig. Informantene trekker frem at de faglige begrunnelsene for tildeling har blitt
tydeliggjort som følge av forsøket. Enkelte forteller at det før forsøket var en større tilbøyelighet til å
basere tildelinger på sympati for brukeren enn hva som er forsvarlig helsehjelp.
Mange av informantene fremhever at det i løpet av forsøket har blitt mer fokus på kompetanseheving for de ansatte, blant annet gjennom flere kurs internt og bedre rom for å ta kurs eller
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utdanning eksternt. Ledelsen trekker frem at kompetansehevning har vært en prioritet, men at det
har vært opp til hver enkelt om de ønsker kurs.

4.4.4

Økonomi og finansieringsmodell i forsøket

Politikere oppfatter at forsøksordning med statlig finansiering har bidratt til kompetanseheving og
systemtenkning/strukturering av tjenestene. Økte økonomiske rammer har ført til «mindre
brannslukking» og bedre planlegging. Politikere oppfatter også at øremerkingen til helse og omsorg
har bidratt til mer heller enn mindre selvråderett, siden man har fått romsligere budsjetter og
sektoren ikke må konkurrere med andre tjenester i budsjettsammenheng.
Forsøkets effekt på økonomistyringen
Forsøksordningen har nok utvilsomt vært bra for kommunens økonomi tilknyttet helse- og
omsorgssektoren. Ledelsen forteller at de ikke har «rødsaker» lenger, og opplever at budsjettet
ikke står og faller på enkeltbrukere. Konstituert rådmann og økonomileder forteller at forsøket har
gitt ro og trygghet, i stor grad på grunn av økte rammer. I tillegg til ekstratilskudd for ressurskrevende har brukere har dette bidratt til bedre økonomisk stabilitet. Forsøksordningen har således
gitt større fleksibilitet og frihet, som igjen oppleves å ha gitt lavere stressnivå hos alle. Det
vektlegges også at kommunen har fått realvekst i de frie inntektene, som også har kommet helse
og omsorg til gode. Det har ikke vært noen pålegg om kutt i perioden.
Informantene etterlyser imidlertid flere økonomiske planer for hva de skal gjøre med pengene. Selv
om forsøket har gitt bedre oversikt over kostnadsdrivere, opplever ledelsen at de fortsatt har for
dårlig oversikt over hva de «tjener» og «taper» penger på. De har til nå ikke hatt planer eller
prosjekter for å utvikle tjenestene eller kompetansen blant ansatte, som hittil har vært mer ad hoc.
Dette begrunnes ut fra deres historie som ROBEK-kommune med trang økonomi som har gitt lite
grunnlag og bevissthet om langsiktig utvikling av tjenestene.
Overordnet opplever ledelsen at finansieringen er blitt mer riktig, ved at sektoren har fått en større
del av kaka og rettet opp i skjevheten før forsøket.
Forsøkets effekt på inntektene
Tabell 4-9 viser utviklingen i aktivitetstilskudd i Hobøl kommune i forsøksperioden. Hovedinntrykket
er at aktivitet i liten grad har endret seg i perioden. Helsetjenester i hjemmet har økt noe og kan
forklares av endringer i kodingspraksis som informantene har fortalt om. Tilskudd til institusjon har
variert noe, mens praktisk bistand ligger høyt, men er redusert noe mot slutten av perioden.
Oppsummert er det lite grunnlag for å spore en vekst i aktivitetene i Hobøl kommune i perioden.
Tabell 4-9 Aktivitetstilskudd til Hobøl kommune per kvartal, 2017-2019. Tall i mill. kr. Kilde: Helsedirektoratet

Hobøl
20171

20172

20173

20174

20181

20182

20183

20184

20191

20192

Langtidsopphold på institusjon

5,8

5,9

6,1

6,0

5,7

6,7

7,4

3,9

5,7

5,7

Korttidsopphold på institusjon

2,0

2,9

2,8

1,9

1,9

1,2

2,5

0,8

1,5

1,5

Utskrivningsklare fra sykehus

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Helsetjenester i hjemmet
Praktisk bistand daglige
gjøremål

6,3

6,2

6,5

6,4

7,1

7,1

7,0

7,8

7,4

7,4

2,7

2,8

3,3

2,8

4,3

4,3

4,3

2,7

3,5

3,5

Praktisk bistand, opplæring

4,9

4,8

5,2

4,8

5,3

6,4

5,1

3,5

4,2

4,2

Praktisk bistand, BPA

1,8

1,8

1,9

1,8

1,9

1,9

1,9

1,9

1,8

1,8

Avlastning utenfor institusjon

1,6

1,5

1,4

1,5

1,2

1,4

1,3

0,8

1,1

1,1

Dagsenter

1,6

1,6

1,3

1,5

1,0

1,2

1,0

0,9

0,9

0,9

Omsorgslønn

0,5

0,5

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4
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Støttekontakt

0,2

0,3

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

Institusjon

7,8

8,8

8,9

7,9

7,5

7,9

9,9

4,8

7,2

7,2

Helsetjenester, praktisk bistand

15,7

15,6

16,9

15,8

18,6

19,8

18,4

15,8

16,9

16,9

Andre tjenester

3,8

3,9

3,5

3,6

2,9

3,3

3,0

2,5

2,6

2,6

I alt

27,4

28,3

29,2

27,2

29,0

31,0

31,3

23,1

26,7

26,7

Bruk av overskudd/ekstrainntekter og inntektspåslag
Som vist over har Hobøl kommune i liten grad økt aktivitetene i forsøksperioden, og det kan være
forklaringen på at overskuddet som er generert i forsøket har vært forholdsvis moderat. Det
moderate overskuddet som er generert har gitt kommunen anledning til å sette av penger til
reserver som har vært brukt ved store utgifter/krevende brukere.
Representanter opplever at de mot slutten av perioden har fått flere tyngre brukere på institusjon,
blant annet særlig trengende eldre pasienter. Driften knyttet til disse brukerne beskrives som
dyrere enn det kommunen får tilskudd for gjennom forsterket plass. Kommunen har brukt deler av
overskuddet fra forsøksordningen for å sette inn ekstra mannskap.
Ved inngangen til 2019 hadde Hobøl 4 mill. kr igjen av inntektspåslag fra tidligere år og ingenting
av aktivitetsbasert tilskudd/rundsumtilskudd. Det rapporteres om at alle disse midlene vil brukes i
2019. Så langt i år har midlene hovedsakelig blitt brukt til prosjektledelse, styrking av ledelse/
administrasjon innen pleie og omsorg, styrking av tildelingsenheten, styrking av bemanning på
sykehjem og i hjemmetjenesten, kostnader ved brann i vaskeriet som ikke ble dekket av forsikring,
velferdsteknologi og nye sykehjemssenger.
Insentiveffekter
Flere av informantene er tydelig på at de ville holdt igjen tjenester mye mer hvis de ikke hadde vært
i forsøket. Tallene på aktivitetstilskudd i perioden viser imidlertid at Hobøl har evnet å holde igjen
på tildeling av tjenester og er i stor grad på samme nivå i 2019 som de var i 2017, selv om det har
variert noe i perioden.
Vår tolkning, basert på informantenes beskrivelser, er at finansieringsordningen ikke har ført til at
kommunen har effektivisert og strammet inn tjenesteutførelsen for å generere overskudd. Det ser
heller ut til at forsøket har gitt mer ro i tjenesten og mer tid til oppfølging av pasienter og brukere.
Sånn sett kan det se ut som om enhetsprisene for kommunen har gått opp snarere enn ned som
følge av forsøket.

4.4.5

Oppsummering: hvordan har forsøket påvirket Hobøl?

Hovedinntrykket fra intervjuene med politikere og representanter for tjenestene i Hobøl kommune i
2019 er at det fortsatt er stor positivitet om forsøksordningen. Enkelte beskriver deltakelse i
forsøksordningen som en gavepakke som har gitt tydeligere rutiner og bistand til å strukturere
tildelingsarbeidet. Blant representantene for tjenestene fortelles det om at forsøksordningen har
bidratt til at sektoren har fått flere hender og at ansatte har fått mer tid til pasienter og brukere,
større muligheter til å gi mer tilpassede tjenester og rom for kompetanseheving for de ansatte
gjennom kurs og seminarer. Ansatte i utførerenhetene, spesielt hjemmetjenesten, opplever at de
mot slutten av forsøksperioden opplever mer ro og glede i arbeidshverdagen.
Årsakene til de positive endringene oppleves å være bedre økonomi, til dels rom for å utvikle
enkelte nye tjenestetilbud, flere ansatte på vakt, mer stabil vikarsituasjon og større ressurser til
administrative støttefunksjoner.
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Oversikten over aktivitetstilskudd i 2017-2019 viser at Hobøl har evnet å holde igjen på tildeling –
ingen av tjenesteområdene har økt nevneverdig i perioden. Dette til tross for at den økonomiske
modellen i utgangspunktet gir insentiver til å øke tjenesteproduksjonen og at hver enkelt tjeneste
utføres så effektivt som mulig. Resultatene tyder heller på at det motsatte har skjedd, nemlig at de
ansatte har fått mer tid til oppfølging av hver enkelt og således at enhetsprisene har økt. Et av
argumentene som vektlegges av tildelingsenheten er at kriteriene og systemet for tildeling har
bidratt til å profesjonalisere vedtakspraksisen, hvor den faglige begrunnelsen for vedtak står
sterkere.
Det er satt i gang få arbeidsprosesser eller investeringer for å utvikle tjenestene på lengre sikt. Det
har for eksempel ikke vært utarbeidet en plan for hvordan kommunen skulle bruke det moderate
overskuddet som er generert av forsøket. Overskuddet er blitt satt på fond og brukt som reserver til
spesielt ressurskrevende brukere. Sånn sett har førsøket gitt tjenestene positive resultater her og
nå, og et pusterom for tjenestene, men vi ser det som en utfordring for kommunen å opprettholde
kvaliteten på tjenestene når forsøket tar slutt. En del av begrunnelsen for manglende investeringer
knyttes til kommunesammenslåingen som er vedtatt, hvor Hobøl kommune slås sammen med fire
andre i storkommunen Indre Østfold. Det har fra politisk hold vært tydelige føringer på at man ikke
skulle gjøre større satsinger så kort tid før sammenslåingen. Flere informanter på sentralt hold
fremhever at kommunesammenslåingen har drevet fokus litt vekk fra forsøket.
De positive erfaringene som løftes frem i 2019 bør forstås ut fra Hobøl kommunes egen utvikling i
forsøksperioden. Hobøl kom forholdvis sent i gang med innføringen av forsøket sammenlignet med
de andre forsøkskommunene. Innføringen opplevdes som ressurskrevende. På grunn av
kapasitetsproblemer har det tatt tid å få fullført jobben med å omkode og registrere vedtak.
Fagsystemet leverte heller ikke rapport for forsøksordningen før 2019 og det ble gjort manuelt frem
til 1. kvartalsrapportering 2019.
Arbeidet med å få oversikt over tjenestene og rydde i de økonomiske systemene løftes frem som
en positiv virkning for å få innsikt i kostnadene i helse- og omsorgssektoren. Dette har vært en
positiv virkning i store deler av perioden, men informantene opplever at de ikke er helt i mål når det
gjelder å få forståelse av kostnadsdrivere i tjenestene.

4.5 Spydeberg
Spydeberg har deltatt i forsøket siden 2016, og fulgt den såkalte B-modellen med statlig
øremerking av midler til helse og omsorg. Kommunen er i ferd med å slås sammen med Trøgstad,
Hobøl, Eidsberg og Askim til den nye kommunen Indre Østfold. Indre Østfold har planlagt å inngå i
utvidelsen av forsøket, og dette ligger inne som en forutsetning i budsjettet for 2020. 27

4.5.1

Status før forsøket

Spydeberg var fram til mai 2016 organisert etter en to-nivå-modell med sju enheter plassert direkte
under rådmann. Kommunens helse- og omsorgstjenester var i praksis delt mellom to enheter:
Grinitun pleie og omsorg, bestående av sykehjemmet og hjemmebaserte tjenester, og
Familierelaterte tjenester, med ansvar for tjenester til funksjonshemmede, rus/psykiatri og en rekke
andre tjenester. Spydeberg var i mai 2016 midt inne i en omorganiseringsprosess der denne
strukturen ble endret.

27

Budsjett for 2020 for Indre Østfold kommune, hentet 8. november 2019 fra_ https://www.io.kommune.no/
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Økonomi
I starten av forsøket var veksten i utgifter til helse- og omsorgstjenester forholdsvis lav i
kommunen, med 1 prosent fra 2012 til 2015. Kommunen hadde ved starten av forsøket ambisjoner
om å kunne sette av midler på fond.
Av forsøkskommunene var Spydeberg kommunen som brukte nest mest til pleie i hjemmet og
tredje mest til institusjon.
Tildelingsfunksjonen
Tildelingsfunksjonen var før forsøket litt ulikt organisert med delt ansvar mellom en egen
kartleggingsenhet med tre årsverk og utførerenhetene. For tjenestene på sykehjem og
hjemmetjenester var det kartleggingsenheten som foretok kartlegging av brukerne og virksomhetsleder i utførerenheten som avgjorde hva som skulle tildeles og fattet vedtak. For familierelaterte
tjenester var det fagansvarlige ledere som gjennomførte tildelingen på egen hånd. I forbindelse
med oppstarten av forsøket ble tildelingsprosessen endret og man opprettet en egen tildelingsenhet som ble gitt beslutningsmyndigheten.
Kommunen hadde forventninger om at tildelingsenheten skulle gi økt profesjonalisering og bedre
kompetansesammensetning.
Tjenestene
I 2015 var de korrigerte utgiftene i Spydeberg nest høyest av kommunene som deltok i forsøket.
Spydeberg var forsøkskommunen som brukte nest mest på pleie i hjemmet. Antall timer tildelt til
praktisk bistand var høyere enn gjennomsnittet av de øvrige kommunene. Tilbudet i Spydeberg var
preget av høye kostnader til mennesker med psykisk utviklingshemming, lav ressursinnsats i
omsorgsboligene og mange kommunale boliger. Det så ut som om kommunen ikke klarte å utnytte
korttidsplassene godt nok. Gjennomstrømningstiden på korttidsplassene var sammen med Hobøl
den lengste blant forsøkskommunene.
Informantene hadde en oppfatning av at hjemmetjenesten måtte styrkes og særlig hjemmetjenestens evne til å tilrettelegge og å jobbe med habilitering og rehabilitering. I tillegg fremheves
behovet for å jobbe med aktivisering og dagtilbud, både til eldre og utviklingshemmede.
Forankring og implementering av forsøket i organisasjonen
Den viktigste endringen ved innføringen av forsøket var etableringen av tildelingsenheten, som
medførte en omlegging av vedtaksprosessene. Det ble utarbeidet et kriteriesett som ble ansett for
å være i tråd med Helsedirektoratets veileder, nytt kartleggingsskjema ble tatt i bruk og skjemaet
for søknad om tjenester er endret.
En annen effekt var at budsjettet ble omgjort slik at tjenestene som inngikk i forsøket ble budsjettert
som ett område og en egen rapporteringsenhet.
Informantene anså imidlertid at mange av endringene i starten av forsøket var en planlagt utvikling
som ville ha skjedd uavhengig av forsøket.
Som vi har vært inne på, har blant annet utskiftninger i ledelsen og kapasitetsproblemer medført
lite kontinuitet og svak forankring av forsøket i kommunen i store deler av forsøksperioden. Mange
av forventningene som ble ytret i starten av forsøket ser ikke ut til å ha blitt innfridd.

4.5.2

Tildelingsfunksjonen i forsøket

Opprettelsen av tildelingsenheten oppfattes av informantene som i hovedsak et godt grep for å få
mer system og tydeligere rutiner knyttet til tildeling. Informantene i 2019 oppfatter at kommunen har
god kompetanse på vedtak, men at kapasitet til tider har vært lav. Da intervjuene ble gjennomført
var det kun én full stilling i tildelingsenheten og to personer med en mindre stillingsprosent knyttet
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til tildeling. Dette oppfattes av informantene som sårbart. Den lave bemanningen har skyldtes
vakanser og per november 2019 skal enheten være bemannet med 2,5 årsverk.
En av konsekvensene er ifølge informantene at de ikke får prioritert oppfølging og revurdering av
vedtak. En annen konsekvens er at det i perioder kan går noe tid fra tjenesten blir iverksatt før det
sendes ut et vedtak til bruker.
Brukermedvirkning
Informantene opplever at brukere og pårørende ivaretas på tilfredsstillende måte og informantene
beskriver at kommunen prøver å strekke seg for å dekke individuelle behov. Selv om informantene
forteller at de ikke gjennomfører en systematisk kartlegging i forkant av tildeling, slik idealmodellen
i forsøket innebærer, benytter de seg av spørsmål som ligner på «hva som er viktig for deg» hvis
de opplever at situasjonen er uavklart.
Informantene forteller at brukermedvirkningen på systemnivå fungerer godt. Både eldreråd og råd
for personer med funksjonsnedsettelser fremheves som velfungerende, både med engasjement og
høy grad av kontinuitet. Kommunen har også i perioder gjennomført «pårørende-skole» hvor
pårørende inviteres til møter.
Informantene forteller, i likhet med informanter i andre kommuner, at de også belager seg på
brukermedvirkning gjennom klager. De forteller at de går i dialog med bruker eller pårørende når
de mottar klager, typisk knyttet til omfang i vedtak om BPA eller når brukere er nødt til å flytte for å
få sykehjemsplass.
På grunn av kapasitetsproblemer forteller informantene også at de i for stor grad baserer seg på
vurdering fra sykehus, framfor å gjøre en egen vurdering av brukers behov.
Kompetanse og samarbeid i tildelingen
Det generelle inntrykket fra intervjuene er at kompetansen i tildelingsenheten er god på de fleste
tjenesteområder. Et område som fremheves som utfordrende er psykiatri hvor kommunen har leid
inn kompetanse i perioder.
Samarbeidet mellom tildeling og utfører oppleves i hovedsak som godt. Det gjennomføres
ukentlige tildelingsmøter hvor utførerenhetene deltar. Møtene oppfattes som å fungere hensiktsmessig. Spesielt fremheves det nytten av at utførerleddet som har budsjettansvaret er tilstede
under tildelingsmøtene. I tilfeller hvor de ikke deltar oppfattes det at det kan være vanskelig å finne
frem til gode løsninger på lavere trinn i omsorgstrappa. Enkelte fremhever at samarbeidet i noen
grad er avhengig av enkeltpersoner.
Det fremheves allikevel at samarbeidet kan bli bedre når det gjelder vedtak som omfatter flere
tjenester. En utfordring som løftes frem i slike situasjoner er at tildelingsenheten ber om at
utførerne skal bli enig seg imellom om hvem som skal utføre tjenesten.
Vedtak
Vedtakene er i utgangspunktet ikke spesifisert med timer, heller ikke i tjenestebildet. Det er
utførerleddet som spesifiserer timene i arbeidslista.
Når det gjelder revurdering av vedtak ser det ut til at kapasiteten hos tildelingsenheten har gjort at
man i mindre grad enn tidligere har tid til å revurdere vedtak systematisk. Tidligere var rutinene at
man hadde evalueringsdato for de fleste typer vedtak, mens det nå i noen grad er opp til saksbehandler å vurdere situasjonen og om det er et vedtak som det kan bli endringer i. Kommunen
baserer seg på dialogen mellom bruker/pårørende og utførerenhetene for å fange opp endringer i
behov.
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Vi har tidligere i forsøket også påpekt at kommunen ikke har systemer for å kontrollere at tildelte
tjenester samsvarer med faktisk utførte tjenester, og informantene forteller at de fortsatt ikke har
kapasitet til å kontrollere eller få på plass systemer for dette.
Rutiner og verktøy
Da tildelingsenheten ble opprettet tok man i bruk et kriteriesett for tildeling som lignet det
Helsedirektoratet har utviklet i forsøket, samt en samtaleguide for kartlegging. I dag svarer noen av
informantene at de i liten grad har klart å videreføre rutinene og bruken av verktøyene. Enkelte
forteller at de har tatt i bruk en forenklet utgave av samtaleguiden, og at de opplever at selv om
bruken i noen grad varierer mellom saksbehandlerne er det allikevel en bevissthet knyttet til hvilke
spørsmål som er relevante i kartleggingssituasjonen.

4.5.3

Tjenesteutviklingen i forsøket

Hovedinntrykket fra kommunen er at tjenesten opplever en stor vekst i behov knyttet til institusjonsplasser. Kommunen er derfor nødt til å kjøpe plasser andre steder. Per september 2019 kjøper
kommunen 12 plasser fra andre kommuner. Enkelte oppfatter at det tidligere var en høyere terskel
for å kjøpe sykehjemsplasser. Forklaringen knyttes både til at det i dag er tildelingsenheten som
vedtar og at behovet er økt.
Informantene oppfatter at kommunens kapasitet på korttidsplasser er fylt opp. Kommunen har
imidlertid få overliggerdøgn.
En annen utfordring er at kommunen mangler omsorgsboliger som kunne vært brukt av brukere
med forholdsvis store omsorgsbehov. Mange av dagens boliger er leid ut til personer uten store
hjelpebehov.
Selv om flere av informantene i utførerleddet oppfatter at kommunens prioritering av forebygging
og hverdagsrehabilitering er god, har kommunen ikke hatt ressurser til å satse på dette i perioden.
Kommunen hadde planer om å iverksette et innsatsteam, men dette har blitt nedprioritert fordi
behovet for behandling har vært så stort.
Prioritering og innretning av tjenestetilbudet
Figur 4-15 viser endringer i utvalgte tjenester for personer over 80 år. Hovedinntrykket er at det i
2018 var en lavere andel over 80 år som mottok hjemmetjenester og en høyere andel som var på
sykehjem, sammenlignet med 2015. Spydeberg ligger under landsgjennomsnittet når det gjelder
hjemmetjenester og over når det gjelder sykehjem. Figuren viser imidlertid at det varierer fra år til
år. Totalt sett ligger andel personer over 80 år med tjenester på landsgjennomsnittet. Statistikken
fra KOSTRA gir imidlertid ikke det fulle bildet av tjenesteutviklingen. Ser man bruttoutgifter til ulike
brukergrupper i perioden 2015-2018 basert på kommunens regnskaper (jf. kap. 6.5), er det en
betydelig vekst i følgende tre brukergrupper:
-

Personer med nedsatt funksjonsevne over 18 år, fra 32 til 59 mill. kr
Personer med psykiske problemer og rusproblemer, fra 11 til 26 mill. kr
Eldre i institusjon (sykehjem), fra 44 til 58 mill. kr

Kostnader til hjemmetjenester og omsorgsbolig har imidlertid gått litt ned i den samme perioden,
noe som kan tyde på at kommunen må løse mange av oppgavene på et høyt omsorgsnivå. Merk at
disse bruttotallene ikke er pris- eller behovsjustert, og heller ikke hensyntar inntekter fra de samme
brukerne (egenandel og tilskudd til ressurskrevende brukere).
Figuren viser også andel brukerrettede årsverk med helsefagutdanning. Spydeberg ligger over
landsgjennomsnittet og har opplevd økning i perioden.

R9272-08 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester ► 2019 ► 86

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Andel over 80 år med hjemmetjenester (prosent)

Andel over 80 år på sykehjem (prosent)

Andel over 80 år med tjenester (prosent)

Andel brukerrettede årsverk m/ helsefagutdanning (prosent)

2018

2017

2016

2015

Landet 2018

Figur 4-15 Endringer i utvalgte tjenester for personer over 80 år og årsverk, 2015-2018. Kilde: KOSTRA

Figur 4-16 viser utviklingen i tildelt tid for tidsbegrenset opphold (korttidsplasser), praktisk bistand,
helsetjenester i hjemmet og totalt for hjemmetjenestebrukere.
Vi kan se at Spydeberg har hatt en dramatisk reduksjon i tildelte døgn for tidsbegrenset opphold
(korttidsplasser) i perioden 2015-2018, og ligger i 2018 godt under landsgjennomsnittet.
Gjennomsnittlig tildelte timer til praktisk bistand har også blitt redusert mye, med nesten
50 prosent, og ligger i 2018 nært landsgjennomsnittet.
Tildelte timer til helsetjenester i hjemmet har også gått ned i perioden og ligger en del under
landsgjennomsnittet. Totalt sett ligger tildelte timer til helsetjenestebrukere noe under
landsgjennomsnittet uten en klar trend i perioden.
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Figur 4-16 Utvikling i tildelte timer for utvalgte helse- og omsorgstjenester, 2015-2018. Kilde: KOSTRA

Velferdsteknologi
Satsing på velferdsteknologi oppfattes ikke å ha vært en prioritering i kommunen. Kommunens
ressurssituasjon, manglende kontinuitet av personal og kommunesammenslåing trekkes frem som
årsaker.
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Forsøket som læringsarena
Den manglende forankringen og kontinuiteten i personell ser ut til å ha påvirket forsøket som
læringsarena. Den store effekten av forsøket knyttes til opprettelse av tildelingsenheten.

4.5.4

Økonomi og finansieringsmodell i forsøket

Kommunen opplever sterkt press på helse- og omsorgstjenestene og forteller at på tross av at
kommunen har fått et inntektspåslag på fire prosent i forsøksperioden har de måttet gå med
overskridelser. Situasjonen ville således vært enda mer utfordrende for sektoren uten inntektspåslaget. Kommunen hadde i forkant av forsøket forventninger om å kunne sette av deler av
inntektspåslaget på fond.
For omtale av utvikling i tjenester og utgifter vises det for øvrig til kapittel 5.1.

4.5.5

Oppsummering: hvordan har forsøket påvirket Spydeberg?

Spydeberg kommune har deltatt som B-kommune i forsøket. Det innebærer at rammefinansieringen til kommunens helse- og omsorgssektor har vært øremerket og de har fått et
inntektspåslag på fire prosent.
Vi oppfatter at forsøket i perioden 2016-2019 generelt sett har hatt liten prioritet i Spydeberg, noe
som også er naturlig gitt hvordan modell B er innrettet. Kommunen har i store deler av perioden
slitt med utskiftninger i bemanning og lav kapasitet som har lagt begrensinger på kommunens evne
til langsiktig planlegging og styring. Ved starten av forsøket var kommunen midt inne i en
omorganiseringsprosess og de ansatte har i store deler av perioden opplevd situasjonen i helseog omsorgssektoren som krevende. Enkelte informanter fremhever at veksten i innbyggertall også
har bidratt til manglende kapasitet for de kommunale tjenestene som helhet.
Spydeberg har i den siste fasen av forsøket også vært i en overgang til den nye kommunen Indre
Østfold, sammen med fire andre kommuner i regionen, som trolig også har medvirket til at
kommunens tjenesteproduksjon har manglet systematikk, styring og utvikling. De ansatte i
utførerleddene beskriver tjenesteproduksjonen mer positivt.
Selv om kommunen har jobbet med å ta ned tjenesteomfanget og forskyve ressurser fra institusjon
til hjemmebaserte tjenester, ser vi for eksempel at det er en høyere andel personer over 80 år på
sykehjem i 2018 enn det var i 2015, og en lavere andel personer over 80 år som mottar hjemmetjenester. Spydeberg fjernet fem sykehjemsplasser i 2017 fordi de forventet færre eldre på
institusjon og for å prioritere hjemmebaserte tjenester. Informantene beskriver i dag et tydelig press
på institusjonsplasser, spesielt knyttet til demenspasienter.

4.6 Selbu
Selbu har deltatt i forsøket siden 2016, og fulgt den såkalte B-modellen med statlig øremerking av
midler til helse og omsorg.

4.6.1

Status før forsøket

En sentral grunn som ble oppgitt av kommunen ved inngangen til forsøket var at deltakelsen kunne
være en drahjelp for å utvikle kommunens pleie- og omsorgssektor etter føringene i den interne
Pleie- og omsorgsrapporten, som ble vedtatt av kommunestyret i 2015. I tillegg til at forsøket satte
søkelys på pleie- og omsorgstjenestene, ville den økonomiske rammen for sektoren, gjennom den
statlige øremerkingen og inntektspåslaget, ligge fast frem til avvikling av forsøket i 2019. I perioden
2010-2014 hadde Selbu kommune til dels store underskudd (rundt 15 mill. kr i både 2011 og 2013).
Før kommunen kom med i forsøket, forelå det et budsjettforslag som innebar et kutt i pleie- og
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omsorgssektoren på 3,5 årsverk for 2016. Dette forslaget ble kansellert som følge av deltagelsen i
forsøket.
Tildelingsfunksjonen i Selbu kommune har i forsøksperioden vært en del av Forvaltningskontoret i
Værnes-regionen. Forvaltningskontoret har ansvar for å ta imot søknader og henvendelser og ta
beslutninger om tjenester til brukerne for de fire kommunene Meråker, Tydal, Stjørdal og Selbu.
Kontoret kartlegger bistandsbehovet hos nye brukere og gjør vedtak om tildeling.
Den opprinnelige modellen på forvaltningskontoret innebar at kontoret skulle motta søknadene,
gjennomføre hjemmebesøk, fatte vedtak og sende vedtaket til utførerenhetene, som skulle
iverksette. De gikk imidlertid bort fra en rendyrket bestiller-utførermodell, hovedsakelig fordi
forvaltningskontorets vedtak ville vært svært førende for ressursbruk og dermed sektorens og
kommunens økonomi. Selv om det formelle ansvaret for tildeling ligger på forvaltningskontoret,
skjer tildeling nå i dialog med ledere og koordinatorer i utførerenheten.
I Forvaltningskontoret er det to ansatte som har ansvar for Selbu. Til sammen krever dette arbeidet
1,5 årsverk. Kontoret har som mål at alle ansatte skal kunne svare på alle typer av henvendelser.
Dette betyr at alle ansatte på kontoret skal kunne håndtere saker som berører innbyggerne i Selbu
kommune. Kontoret har også etablert fagteam som understøtter andre saksbehandlere i
kompliserte saker, gjerne der det er behov for spesialkompetanse.
Selbu er i forsøket en B-kommune, og hadde derfor ikke fått nye føringer fra Helsedirektoratet om
tildeling eller finansiering av pleie- og omsorgstjenestene. Kommunen skulle fortsette som før. Det
var helt opp til kommunen selv å gjøre endringer i tildeling av tjenester underveis i forsøksperioden.
Den eneste begrensningen er at de ikke kunne bruke de øremerkede statlige overføringene til
andre tjenester enn de som inngår i forsøket. I tillegg har B-kommuner utvidet plikt til å rapportere
om sin virksomhet til Helsedirektoratet.

4.6.2

Utvikling i forsøksperioden

Prioritering og innretning av tjenestetilbudet
Kommunens mangel på heldøgnsbemannede omsorgsboliger er det tilbudet som flest informanter
trekker frem som et problemområde. Dette var erkjent allerede før forsøket. Ekstramidlene i
forsøket er blitt brukt til å dekke kommunens egenkapitalinnskudd i prosjektet. Investeringen ville
trolig blitt gjennomført uansett, men forsøket har redusert den økonomiske belastningen. Mangel
på bemannede omsorgsboliger har ført til at brukere som kunne bodd i slike boliger i stedet bor på
sykehjem.
Kommunen har også etablert et hverdagsmestringsteam. Dette ble etablert som et forsøk i 2017 og
ble et ordinært tilbud fra 2018. Etablering av teamet kan ikke ses som en effekt av forsøket.
Kommunen har uavhengig av forsøket bestemt seg for å satse mer på hverdagsmestring, men de
har fulgt med forsøket og latt seg inspirere av det og kanskje ville de økonomiske rammene blitt for
trange uten forsøket. Teamet er ikke en selvstendig enhet, men er en funksjon bemannet av
ansatte i hjemmetjenesten, samt ergo- og fysioterapitjenesten. Flere informanter tror at teamet har
bidratt til å redusere behovet for tjenester. Det er stort sett bare personer som har søkt om bistand
som får besøk av teamet. Enkelte etterlyser sterkere vektlegging av forebyggende arbeid, også
med eldre som ikke har søkt tjenester. De kunne ønske seg at fastlegene kunne være mer aktive
med å melde fra om personer som ikke har søkt, men som kan få behov for bistand, slik at teamet
kan komme tidligere inn. Foreløpig er det ganske få personer som har hatt besøk av teamet. Selbu
har spredt bosetting. Mange bor i gamle hus dårlig tilpasset personer med nedsatt evne til
hverdagsmestring. Det er dilemmaer knyttet til hvor mye kommunen skal satse på at brukere skal
kunne bo i boliger som gir lang reisevei og mer omfattende hjelpebehov enn om de hadde bodd i
mer moderne boliger.
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De fleste av informantene mener at når de nye bemannede boligene er ferdige, vil omsorgstrappa
ha de nødvendige trinnene, og tilbudet i kommunen være tilpasset behovet. Informantene fra
utførerenhetene mente at kapasiteten hos dem ikke alltid var tilstrekkelig til å dekke behovet. Dette
gjaldt særlig hjemmetjenestene.
Værnes-regionen har et samarbeid om velferdsteknologi. Selbu mener at de kanskje ligger lengst
framme av kommunene i regionen i å ta i bruk slik teknologi. Kommunen har opprettet en
20 prosent stilling tilknyttet velferdsteknologi, som de opplever «gir litt ekstra trykk». De ansatte
opplever at bruk av velferdsteknologi øker jevnt.
Figur 4-17 Nøkkeltall for andel brukere og for andel av de ansatte med helsefagutdanning
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I 2018 lå Selbu betydelig høyere enn resten av landet i andel mottakere av tjenester i aldersgruppen 80 år og over. Det var en svak tendens til nedgang i andel brukere i Selbu i perioden. Det
er bruken av hjemmetjenester som ligger høyt i Selbu.
Andelen av de ansatte i med brukerrettede oppgaver som har helsefaglig utdanning ligger høyere
enn landsgjennomsnittet.
Figur 4-18 Nøkkeltall for omfang av utvalgte tjenester
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Gjennomsnittlig oppholdstid på korttidsplass har variert en del fra år til år i Selbu, men hovedinntrykket er at varigheten er på linje med landsgjennomsnittet. Selbu rapporterer langt færre timer
med praktisk bistand per bruker enn resten av landet. Antall timer med helsetjenester i hjemmet
ligger tilsvarende høyt i Selbu. Dette har sammenheng med at praktisk bistand opplæring i Selbu er
bakt inn i registreringen av helsehjelp. Det forventes at statistikken vil endre seg som følge av
endret registrering i forbindelse med deltakelse i SIO fase II. Summerer man de to typene tjenester,
finner man at Selbu tildeler betydelig færre timer enn landsgjennomsnittet (hhv. 10,8 og 15,4 timer
per uke i 2018). Ser man bare på brukere over 67 år, er tildelte timer per hjemmetjenestebrukere
på nivå med landet forøvrig.
Vedtak
Tildelingskontoret for Selbu er, som tidligere beskrevet, delt mellom Selbu og tre andre kommuner.
Intensjonen bak å organisere tildelingskontoret på denne måten var å utnytte synergiene som
kunne ligge i et felles tjenestekontor, kunnskapsdeling mellom ansatte, samt at tildelingsprosessene ville være mindre sårbare for at ansatte blir borte i forbindelse med sykdom eller ferier.
Intensjonen var også at kommunene skulle få ganske enhetlig tildeling, noe som kunne legge til
rette for at ansatte kunne jobbe ut fra sin spesialisering på tvers av kommunene. Det har vist seg at
de ansatte på tildelingskontoret i liten grad jobber på tvers av kommunene. Dette skyldes delvis at
kommunene har ulike retningslinjer på en del områder (f.eks. hvor ofte hjemmetjenesten skal vaske
hos brukere som ikke kan vaske selv). Hvis kommunene hadde eliminert disse forskjellene, ville
det vært lettere for de ansatte på Forvaltningskontoret å arbeide på tvers av kommunegrensene.
Men mer kunne vært oppnådd med enn annen organisering, uten å endre retningslinjer for tildeling.
Delingen av tildelingskontoret og utførerenheten i Selbu kommune er fortsatt en relativ ny ordning.
Tidligere, og senest i 2017, uttalte flere at det var problemer i samarbeidet mellom Forvaltningskontoret og tjenesteenhetene i Selbu. Dette har nå gått seg til, og de fleste beskriver nå
samarbeidet som godt. Blant annet har de ukentlige møter hvor de drøfter tildelingssaker som ikke
er kurante.
Det er vanligvis utførerenhetene som tar initiativ til endring av vedtak. Dette utløses oftest av at de
ser at opprinnelig tildelt tjeneste ikke lenger er optimal. Også endringsvedtakene skrives av
Forvaltningskontoret, men kontoret besøker vanligvis ikke brukerne i forbindelse med
endringsvedtak.
Tidsbruk spesifiseres vanligvis ikke i vedtakene. Unntak er tildeling av støttekontakt. Derimot
spesifiseres gjerne hyppighet av besøk eller andre tjenester.
Alle vedtak skal ha en sluttdato, men dette er ikke fullt ut gjennomført. Dette kan være til hinder for
en hensiktsmessig revurdering av tildelingen.
Tidligere var det en tendens til at hjemmetjenesten leverte litt mer enn det vedtakene tilsa. Dette er
nå strammet inn.
I alle tjenestene er det regelmessige møter med evaluering av tjenestene. I de tilfeller der brukeren
har en form for nedsatt kognitiv funksjon er pårørende og eventuelt verge med på årskontroller. I
andre tjenester kan det være hyppigere faste evalueringer. Men utførerenhetene skal gjøre en
løpende vurdering av om tildelingen er optimal, og endringer skjer ofte utenom de faste kontrollene.
Særlig gjelder dette for tjenester der behovet endres ofte (gjelder bl.a. hjemmebaserte tjenester og
rehabilitering). Også utløp av vedtak vil ofte utløse endring av tildeling.
Kapasitetsutnyttelsen i tildelingsenheten har variert over tid. Det har vært utilstrekkelig kapasitet i
enkelte perioder, men kapasiteten skal nå være tilstrekkelig.
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Det er en sykepleier og en ergoterapeut som behandler de fleste sakene om tildeling i Selbu. Dette
gir vanligvis riktig og god kompetanse, men de kan trekke på andre med annen kompetanse når
det er behov.
Selbu har sammen med de andre kommunene i Værnesregionen et interkommunalt samarbeid om
Distriktsmedisinsk senter (DMS) i Stjørdal kommune. DMS har intermediære senger som mottar
pasienter hjemmehørende i alle samarbeidskommunene og som blir utskrevet fra sykehus. DMS
har sikrere tilgang på riktig kompetanse hos de ansatte, og har større legedekning enn sykehjemmet i egen kommune. Selbu klarer å ta imot praktisk talt alle utskrivningsklare pasienter fra
spesialisthelsetjenesten. En del av disse kommer til DMS, mens andre kommer til sykehjemmet i
Selbu eller de får pleie hjemme.
Kompetanse og samarbeid i tildelingen
Forvaltningskontoret har to ansatte som har ansvar for tildeling i Selbu. Disse to trekker både inn
fagteam i Forvaltningskontoret og ansatte i utførerenheter i Selbu i kartlegging og tildeling av
tjenester på områder hvor de to ikke har god kompetanse. Dette ser ut til å være velfungerende for
å sikre kompetanse i tildelingsfunksjonen.
Brukermedvirkning
Selbu mener at de lenge har vært gode på brukermedvirkning både i enkeltsaker og på
systemnivå. Bl.a. markerer de brukermedvirkningen 6. juni hvert år som «Hva er viktig for deg?»dagen. Informantene sier at kommunen ikke har noe godt system for å dokumentere
brukermedvirkning. I malen for kartleggingssamtale er ikke spørsmålet «Hva er viktig for deg?»
direkte spesifisert, men temaet kommer likevel vanligvis fram i samtalen.
De har også regelmessige ansvarsgruppemøter med pårørende for psykisk utviklingshemmede og
med beboere og eventuelt pårørende for de som bor på sykehjem. Informantene mener også at
Selbu er gode på brukermedvirkning på systemnivå. Rådet for eldre og funksjonshemmede
fungerer som høringsinstans for planer og viktige forslag på pleie- og omsorgsområdet. På
sykehjemmet har de en pårørendeforening som er svært aktiv i å sette i gang aktiviteter, men også
i diskusjoner om utforming av tjenestetilbudet.
Rutiner og verktøy
Statistikkarbeidet oppleves som en av de sentrale effektene av forsøket. Gjennom prosjektet har
Selbu kommune laget en statistikkbank. Dette er nytt og oppleves som verdifullt, særlig for
langsiktig planlegging. Ansatte opplever at de kan ta ut relevant informasjon som gir oversikt over
tjenestene som et grunnlag for styring. Som et ledd i PLO-prosjektet utviklet Selbu egne
tildelingskriterier og tjenestebeskrivelser som de bruker i dag.
Økonomi og finansieringsmodell
Flere trekker frem selve øremerkingen av midler til omsorgstjenestene som positivt for tjenestene
på kort sikt. Pleie- og omsorgstjenestene kan ellers fort blir nedprioritert, spesielt til fordel for
tilbudet til barn og unge. Øremerkingen gir dermed kommunen anledning til å utvikle tjenestene
uten at kommunepolitikerne kan kutte i omsorgsbudsjettene til fordel for andre tjenester. Det gir
således omsorgstjenestene et «pusterom» i forsøksperioden. De ansatte har oppfattet pleie- og
omsorgssektoren som «verstinger» i kommunen fordi de opplever at de sjelden har blitt prioritert i
budsjettene. Enkelte oppfatter at de har fått mer oversikt over sektoren som følge av forsøket og
PLO-prosjektet.
«Øremerking gir mulighet til å heve blikket og man har anledning til å utvikle sektoren i
forsøksperioden som kan ha betydning for sektoren på sikt.»
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«Oppfatter at det er mer romslig nå – forsøket har gitt oss et pusterom.»
Kommunen er klar på at forsøket har gitt sektoren mer midler enn de ellers ville hatt, som
potensielt har hindret at de hadde måttet si opp folk. Selbu har ønsket å få avklaringer fra
direktoratet om hva pengene kan brukes til. Før prosjektet startet burde det vært avklart hvordan
deltakerkommunene kunne bruke ekstramidler fra prosjektet. Kommunen måtte gjøre flere
henvendelser til Helsedirektoratet før dette ble avklart.
Flere forteller at det er fokus på at tjenesteutviklingen ikke skal føre til økte kostnader på sikt.
Prosjektet gjelder kun en begrenset tidsperiode, og kommunen har stor oppmerksomhet på at de
ikke skal øke det generelle kostnadsnivået, fordi dette vil kunne skape behov for smertefulle
innsparingsprosesser når forsøket avsluttes.
Politikere oppfatter at det hadde vært mer utviklende for kommunen å kunne prioritere midlene fritt,
og de opplever at øremerking gjør det vanskelig å styre. Blant annet tar ikke øremerking hensyn til
endringer hos brukere, og gjør ordningen lite fleksibel. Både forvaltningen og politikerne i
kommunen ser allikevel en klar fordel i at sektorene er skjermet i en kortere periode.

4.6.3

Oppsummering: Hvordan har forsøket påvirket Selbu?

Informantene i kommunen ser få sikre virkninger av deltakelsen i forsøket på tildelingen og
kvaliteten på tjenestene. Men forsøket har hatt følgende virkninger:
► Øremerkingen av finansiering til pleie- og omsorgssektoren gjorde at planlagte kutt ble
kansellert
► Ekstramidler til B-kommunene har bidratt til å framskynde utviklingen av tjenester
► Utvidet krav om rapportering har bidratt til at kommunen har fått bedre innsikt i driften av pleieog omsorgssektoren og dermed gitt læring
► Deling av tildelingsfunksjon med Stjørdal og Stjørdals status som A-kommune har gjort at
forvaltningskontoret har fått opparbeidet kompetanse som også Selbu nyter godt av
► Kanskje ville bygging av bemannede boliger ikke blitt realisert like raskt uten forsøket
► En del av forsøksmidlene er blitt brukt til ulike opplæringstiltak
► Rapporteringskravene i forsøket innebærer merarbeid
Flere sier at forsøket har bidratt til å stimulere prosesser som allerede har vært satt i gang i
kommunene. Flere av informantene trekker frem Pleie- og omsorgsprosjektet (PLO) fra 2015 som
spesielt viktig for å utvikle kommunens tjenester og for å identifisere utviklingsmuligheter. De
ansatte forteller at prosjektet ga mye informasjon om hva som fungerte godt og mindre godt, og det
ble det laget planer for tiltak som skulle følges opp. Forsøket har således kommet inn som en
ekstra stimulans til å gjennomføre tiltakene som allerede forelå, men det er vanskelig å avgjøre
hvilke endringer som ville skjedd uansett og hvilke som er resultater av forsøket.
Opplæringstiltak finansiert med forsøksmidler har bidratt til å heve kompetansen i sektoren.
Forsøket har gjort at helse- og omsorgssektoren er blitt økonomisk skjermet og økt ramme har gjort
det enklere å få gjennomført endringer.
Ansatte på økonomi opplever klare fordeler ved utvikling av statistikkbanken som har vært en
direkte konsekvens av prosjektet i kommunen. Dette har gitt bedre forståelse av tjenestene.
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4.7 Utvikling i kontrollkommunene
Kontrollkommunene ble valgt ut for å kunne sammenligne observerte endringer i
deltagerkommunene med den generelle utviklingen i norske kommuner. Dette er et nyttig korrektiv
siden kommunale helse- og omsorgstjenester er konstant utvikling også i kommuner som ikke
deltar i forsøket. Gjennom dette forsøker vi å unngå å tilskrive effekter til forsøket som egentlig
skyldes mer generelle trender.
Av hensyn til lesbarhet presenteres ikke kontrollkommunene i sin helhet i rapporten. Dette
kapittelet oppsummerer de viktigste funnene fra kontrollkommunene på forhold som har relevans
for forsøket.

4.7.1

Våler i Østfold

Tema

Vår vurdering

Tildelingspraksis

Våler etablerte tildelingsenhet i 2016, som består av tre personer med
sykepleierbakgrunn. Informantene beskriver at det tok litt tid å komme i
gang, men at tildelingen i hovedsak fungerer bra. Samarbeidet med
utførerenheter beskrives som godt, men noen utfordringer knyttet til
tildeling innen rus og psykiatri.

Brukermedvirkning

Kommunen begynte i 2019 å ta i bruk materiale fra forsøket for å
tilpasse tjenestene bedre til brukernes behov. Dette gjelder både (en
tilpasset versjon av) samtaleguiden og mal for søknadsskjema, som
endres fra avkrysning til helhetlig behovsvurdering.
Kommunen har bevissthet og kunnskap rundt mange av temaene som
er sentrale i forsøket, slik som «hva er viktig for deg», tverrfaglig
behovsvurdering og fokus på forebygging. Flere uttrykker at de ønsker
deltagelse i forsøket (ifm. utvidelsen) for å få økt trykk bak disse
satsingene, og vurderer å søke om dette.

Vedtak

Kommunene har jobbet med å få tydeligere språk i vedtakene. Det
trekkes fram at revurdering av vedtakene kunne vært mer systematiske
og mindre avhengig av tilbakemeldinger fra utførerenheter. Det er i
liten grad kontroll av samsvar mellom vedtak og faktisk utførte
tjenester.

Tjenester

Flere i kommunen trekker fram at tjenestetilbudet i for stor grad er
rettet mot institusjon. Kombinasjonen av mange institusjonsplasser og
mangler i nederste delene av omsorgstrappen, har gjort at noen
brukere gis plass på institusjon selv om de kunne klart seg hjemme
hvis forholdene lå til rette for det.
Kommunen har hatt fokus på innsparinger innen pleie og omsorg som
oppfølging av en konsulentrapport fra Agenda Kaupang i 2018, men
ikke kommet skikkelig i gang med dette.
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4.7.2

Trøgstad

Tema

Vår vurdering

Tildelingspraksis

Tildelingen i Trøgstad har vært organisert som et forvaltningsteam
sammensatt av fagpersoner fra aktuelle virksomheter siden 2013.
Under nullpunktmålingen i 2016 ønsket flere av informantene et eget
forvaltningskontor, blant annet for å styrke kvaliteten i
saksbehandlingen. I 2019 er tildelingsfunksjonen fortsatt organisert
som et forvaltningsteam bestående av representanter fra de ulike
utførerleddene. Det er kun virksomhet Pleie og omsorg som har en
egen saksbehandlerstilling. Ved fravær er det få eller ingen som kan
ivareta denne funksjonen. Inntrykket er at tildelingen fungerer, selv om
det i perioder ved fravær er vanlig at tjenestene igangsettes en stund
før det lages et vedtak. Ansatte forteller om kort sakshandlingstid.
Kapasiteten i tildeling oppleves som begrenset, spesielt knyttet til pleie
og omsorg. Enkelte opplever det som utfordrende å sitte med ansvar
for både tildeling og utføring.

Brukermedvirkning

Kommunen bruker et felles søknadsskjema for alle tjenestene.
Søknadskjemaet er utformet slik at brukere kan krysse av for hvilken
tjeneste de søker på. I skjemaet spørres det også om brukerens
behov. De ulike enhetene har dels ulike kartleggingsskjemaer og
saksbehandlings-/tildelingspraksis. Informantene beskriver at
kommunen har tatt i bruk «hva som er viktig for deg?» i kartleggingen,
men at det er variasjoner mellom tjenestene. Tjenester innen helse og
rus, samt hjemmetjenester virker som områdene hvor dette står
sterkest, blant annet med et fokus på brukerens behov og vektlegging
av ressursene hos brukerne. Kapasitetsproblemer i tildeling gjør at
kartleggingsbesøk ikke alltid prioriteres. Resultatene fra
spørreundersøkelsen blant de ansatte viser at respondentene fra
Trøgstad vurderer brukermedvirkning som godt.

Vedtak

I perioder ved fravær i tildeling er vanlig at tjenestene igangsettes en
stund før det lages et vedtak. Praksis knyttet til revurdering av vedtak
fremstår som lite systematisk på tvers av tjenestene. Hovedinntrykket
er at det gjøres justeringer underveis i møte mellom bruker og
tjenesten. Informantene oppfatter at det kan være vanskelig å avslutte
tjenestene. På spørsmål om kommunen har metode for å kontrollere
samsvar mellom vedtak og utført tjeneste svarer informantene at de
ikke har systematisk praksis for å kontrollere det. De oppfatter allikevel
at det er godt samsvar.

Tjenester

Kommunen har mål om å prioritere tjenester lavt i omsorgstrappa.
Utviklingen i perioden viser at det er en økt andel brukere over 80 år
som mottar hjemmetjenester, mens andelen på sykehjem har vært
stabil. Informantene beskriver et økende behov for sterkt
pleietrengende pasienter og at det er utfordrende å møte behovet for
sykehjemsplass. En av konsekvensene er at korttidsplasser blir fylt opp
av langtidspasienter.
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4.7.3

Søgne

Tema

Vår vurdering

Endringer i
tildelingspraksis

I 2010 opprettet kommunen en forvaltningstjeneste med ansvar for å
saksbehandle de fleste søknader om helse- og omsorgtjenester.
Enheten har ikke vedtaksmyndighet og det er utførerenhetene som tar
beslutningen. Det har skjedd få endringer i systemer og rutiner for
tildeling av tjenester i perioden. Informantene rapporterte om godt
samarbeid mellom Forvaltningskontoret og utførerenhetene, men at
det hadde tatt tid fra kontoret ble etablert til man fikk til et godt
samarbeid. Forvaltningskontoret oppfatter at de har ganske god tilgang
på tverrfaglig kompetanse. Kapasiteten i tildelingen oppleves normalt
som tilstrekkelig. Det brukes i liten grad standardiserte verktøy i
tildelingen. Valg av verktøy overlates til den enkelte. Enkelte bruker
Iplos-skjema eller en guide med ADL-punkter. Brukerne kan krysse av
for ønsket tjeneste i søknadsskjema.

Endring i
brukermedvirkning

Informantene mener at brukermedvirkningen stort sett fungerer godt. I
alle vurderinger av vedtak spørres brukere og/eller pårørende om
behovet for bistand. Spørsmålet «Hva er viktig for deg?» stilles ofte,
men det er ikke en obligatorisk del av kartleggingen.

Vedtak

Normalt er det lite ventetid på vedtak, bortsett fra en del av vedtak
knyttet til rus og psykiatri og enkelte andre komplekse saker. Vanligvis
spesifiseres tidsbruk i vedtak om tjenester. Flere oppfattet dette som et
pålegg fra Fylkesmannen. Revurdering av vedtak oppleves som å
fungere greit. Det settes ofte en avslutningsdato og utløp av vedtak
utløser revurdering. Fagsystemet er innstilt slik at de genereres et
varsel når det er gått et halvt år siden forrige vedtak. Forøvrig er
utførerenhetene raske med å påpeke endringer i behov.
Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at dokumentert
brukermedvirkning er området som de ansatte opplever som minst
positivt.

Tjenester

Kommunen har hatt klare mål for sektoren, blant annet å satse på
forebygging og tiltak lavt i omsorgstrapp. Økonomistyring er preget av
langsiktighet, noe som bidrar til forutsigbarhet og gjennomføringsevne.
Hovedinntrykket fra intervjuene er at tjenestene dekker brukernes
behov, men flere oppfatter at tjenestene ligger nær et minimum.
Informantene er tydelige på at de prioriterer å gi «nødvendig
helsehjelp». Nøkkeltall fra Kostra viser at Søgne ligger «lavt i
omsorgstrappa» sammenlignet med landsgjennomsnittet for tjenester
til innbyggerne over 80 år. Søgne ligger også lavt når det gjelder
utgifter til tjenester for unge personer med psykiske problemer og rus
og for bolig med døgnomsorg til eldre. I intervjuene ble det vektlagt at
begge tjenesteområder skulle prioriteres høyere fremover. Kommunen
ligger høyt på utgifter for tjenester til personer med psykiske problemer
og rus over 18 år, noe som kommunen ønsket å prioritere ned.
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4.7.4

Oppdal

Tema

Vår vurdering

Endringer i
tildelingspraksis

Oppdal kommunene har ikke en egen bestillerfunksjon eller
tildelingsenhet. Det er den enkelte utførerenhet som formelt fatter
vedtakene. Et hverdagsmestringsteam og en egen koordinator står for
mye av kartleggingen. Det er ukentlig møte med bred representasjon
hvor alle vedtakene gjennomgås. Informantene gir uttrykk for at
drøftingen på møtet bidrar til konsensus om vedtakene. Kommunen
vurderer nå å opprette tildelingsenhet.

Endring i
brukermedvirkning

I 2016 ga informantene uttrykk for at Oppdal kommune har god
brukermedvirkning på systemnivå. I tillegg til faste møter i eldrerådet
og rådet for funksjonshemmede har alle brukerorganisasjonene deltatt
i alle tiltak etter innføring av samhandlingsreformen og de deltar ved
utforming av planer. Brukermedvirkning på systemnivå ble ikke belyst
under besøket i 2019.
På spørsmål om hvordan brukerne involveres i tildelingen svarer
informantene at det har vært jobbet mye med dette. Brukerne er aktivt
involvert i kartleggingsfasen, og spørsmålet om «hva er viktig for
deg?» er godt kjent blant informantene. Kommunen legger også stor
vekt på dialogen med pårørende.

Vedtak

Det er enighet mellom lederne og ansatte som utfører tjenesten om at
brukerne skal få timene som er tildelt, verken mer eller mindre.
Kriteriene for tildeling har bidratt til å skape en felles forståelse av hva
som er riktig nivå. Kriteriene ble etablert etter inspirasjon fra kriteriene i
det statlige forsøket.
Praksisen med hensyn til å evaluere vedtakene synes også å variere
virksomhetene imellom. Videre er det ikke en enhetlig praksis knyttet til
å angi at tildelt tjenesten revurderes enten innen en gitt tid eller ved
endring av behov.

Tjenester

Fra 2015 til 2018 har det vært sterkest vekst i utgiftene til boliger med
døgnomsorg. På dette området lå kommunen høyt allerede i 2015.
Utviklingen i Oppdal går altså i retning situasjonen i Os og Stjørdal
som er med i forsøket. Oppdal beveger seg også det som er mer
vanlig i våre naboland Sverige og Danmark. Utgiftene til psykisk helse
er på et lavt nivå sammenliknet med det som er vanlig ellers i landet.
Nivået for tildeling av timer helsetjenester i hjemmet har blitt mer likt
landet som helhet. Fra 2017 til 2018 har det vært en kraftig økning for
praktisk bistand og en kraftig reduksjon for helsetjenester i hjemmet
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4.7.5

Østre Toten

Tema

Vår vurdering

Endringer i
tildelingspraksis

I Østre Toten skjer tildelingen gjennom en egen tildelingsenhet. Målt
opp mot behovet, har kapasiteten i tildelingsenheten variert en del over
tid. Ved forrige besøk, i 2016, var kapasiteten utilstrekkelig. Enheten
fikk styrket bemanningen og hadde en periode rimelig god kapasitet.
Nå begynner det igjen å stramme seg til.
Siden 2016 er bredden i kompetansen i tildelingen styrket gjennom å
ansette en vernepleier og en fysioterapeut. Vi mener at hovedbildet er
at tildelingsprosessen i Østre Toten er blitt noe styrket siden 2016.

Endring i
brukermedvirkning

Det er lagt økende vekt på brukermedvirkning i tildeling av tjenester.
Mye er endret siden 2016 på dette området. Sjekklisten som brukes i
kartlegging omfatter spørsmålet «hva er viktig for deg?». Spørsmålet
ligger også til grunn for å sette mål for vedtak. I tilknytning til
fagsystemet (Profil) er det laget et hjelpeskjema som skal sikre
brukermedvirkning. De legger også vekt på å definere mål for bruker
og at bruker selv skal stille seg bak dette målet.

Vedtak

Intervjuene tyder på at revurdering ikke fungerer godt nok. Økte behov
blir registrert og dokumentert gjennom søknad og eventuelt økt
tildeling, men det er ganske vanlig at brukere mottar tjenester som de
ikke lenger kan sies å ha bruk for ifølge informanter i kommunen.
I 2016 tydet kartleggingen på at det ikke alltid var samsvar mellom
tildeling og faktisk utførelse av tjenester. Kartleggingen i 2019 tyder på
at manglende samsvar fortsatt er et problem.
Det er erkjent at det i en del tilfeller leveres tjenester utover det som er
vedtatt og det det er behov for. I enheten for hjemmetjenester er det
startet en prosess for å rydde opp i dette. Det er uenighet om hvor stort
omfang dette har. På den andre siden sa informanter som utførte
tjenester at de ikke har ressurser til å utføre alle tildelte tjenester.

Tjenester

Kommunen har satset mer på hverdagsmestring og rehabilitering på
korttidsplass og (relativt) mindre på omsorgsboliger og langtidsplasser.
Det har vært en betydelig omlegging fra heldøgnstilbud til deltid.
Allerede i 2015 ble det besluttet å bygge nytt sykehjem. Det nye
sykehjemmet under bygging vil erstatte eksisterende sykehjem og
innebærer ikke økning av antall plasser. Samtidig vurderes det å
omdanne tidligere sykehjem til omsorgsboliger som det er knapphet
på. I tilknytning til rus og psykiatri, er det etablert botilbud med
heldøgns bemanning. Samtidig er tilbudet til personer med psykiske
problemer og rusproblemer blitt mer differensiert, herunder et
lavterskeltilbud.
Kommunen har også økt kapasiteten på fysio- og ergoterapi for å
styrke rehabilitering og redusere institusjonalisering. I 2016 hadde
kommunen et rehabiliteringsteam. Dette ble nedlagt, samtidig som det
ble lagt mer vekt på at alle skal tenke på rehabilitering.
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4.7.6

Fjell

Tema

Vår vurdering

Endringer i
tildelingspraksis

Fjell kommune har ikke et tildelingskontor, det er fortsatt
tjenestelederne som har tildelingsmyndigheten, Tildelingen er blitt
profesjonalisert gjennom opprettelse av en saksbehandlerstilling som
betjener sykehjem og hjemmetjenesten.
Fjell blir en del av nye Øygarden kommune fra og med 01.01.2020. I
den nye kommunen vil alle med saksbehandlingskompetanse blir
samlet på ett sted.

Endring i
brukermedvirkning

Informantene opplyser at alle brukere har primærkontakter. Ved
kartlegging samtaler man om hva som er viktig for den enkelte bruker.
«Hva er viktig for deg?» spørres til alle brukerne, men det brukes ikke i
utforming av vedtak men til utforming av tiltak.

Vedtak

Rutinene med hensyn til revidering av vedtak fremstår som tilsvarende
som det som ble beskrevet i 2016. Kommunen reviderer vedtak som
hovedregel en gang i året eller ved endring av helsetilstand eller
behov.
På samme måte som i 2016 oppfatter informantene at det er god
sammenheng mellom vedtatte og utførte timer. Det står på
arbeidslisten hva som skal gjøres, og kommunen legger i hovedsak til
grunn at dette blir gjennomført.

Tjenester

Fjell kommune har jobbet etter strategien Sjef i eige liv i mange år.
Dette innebærer prioritering av hjemmetjenester, lavterskeltilbud og
forebyggende tiltak, mens sykehjemsdekningen har vært svært lav
sammenlignet med landsgjennomsnittet.
Fra 2015 til 2018 har det vært sterkest vekst (målt i kronebeløp) i
utgiftene til personer med nedsatt funksjonsevne over 18 år. Den
største prosentvise veksten finner vi i utgiftene til personer med
psykiske- og rusproblemer under 18 år.
Vi ser videre at for gruppen eldre har utgiftene til institusjon vokst noe
mer enn utgiftene til bolig med døgnomsorg og vesentlig mer enn
utgifter til andre hjemmetjenester. Dette gir utviklingen i Fjell en noe
annen profil enn det som preger landet som helhet.
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5 Indikatorer
Dette kapittelet gir en oversikt over hvordan de ulike kommunene scorer på hver indikator. Figur
5-1 viser hvordan de ulike hovedindikatorene (utforming av tjenestetilbud, brukermedvirkning,
kompetanse/samhandling og rutiner/verktøy) er operasjonalisert.
Indikatorene speiler hver hovedindikator på ulike måter. Indikatorene baserer seg i stor grad på
kvantifiserbare og sammenlignbare størrelser. Kvalitativ kunnskap om kommunene er brukt i
fortolkning av resultatene, og fremgår i større dybde i kapittel 4.
I dette kapittelet presenteres de ulike indikatorene. Av hensyn til lesbarhet er de presentert under
følgende overskrifter (heller enn å presenteres punkt for punkt som i figuren under):
► Utvikling i sammensetning av omsorgstrappen
► Årsverk og kompetanse i tjenestene
► Drift av tjenestene
► Brukermedvirkning i tildelingsprosessen
► Kompetanse og samhandling i tildelingsprosessen
► Rutiner og verktøy i tildelingsprosessen
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Figur 5-1 Samlet indikatorsett

5.1 Utvikling i sammensetning av omsorgstrappen
Dette avsnittet tar for seg utviklingen i omsorgstrappen basert på ulike kilder. Med dette menes den
overordnede sammensetningen av tjenester, fra lavterskel tiltak til institusjonsplass.

5.1.1

Andelen av utgiftene brukt på institusjon

Det overordnede spørsmålet vi tar sikte på å svare på er om utviklingen går i retning økt satsing på
hjemmebasert omsorg slik trenden er for landet som helhet, eller om utviklingen går i retning av økt
satsing på institusjonsomsorg. Vi er mest interessert i utviklingen for A-kommunene som har en
stykkprisfinansiering som dekker en økning i tilbudet.
Som første steg i analysen har vi sett på utviklingen i andelen av bruttoutgiftene som blir brukt på
institusjon. Utviklingen gir uttrykk for kommunenes prioritering av utgifter til institusjon. I neste steg
har vi studert utviklingen for tjenestene på et mer detaljert nivå.
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I hele Norden går utviklingen i retning av at det er flere som får tilbud i eget hjem og færre som får
tilbud på institusjon. Sammenliknet med de andre landene er det i Norge en langt høyere andel av
den eldre befolkningen som får et tilbud på institusjon.
En forklaring er at bygging av sykehjem har blitt vektlagt på nasjonalt nivå i Norge. I Norge
finansierer staten en stor del av den kommunale byggingen av sykehjem. I de andre nordiske
landene har det derimot vært en bevisst satsing på nasjonalt nivå om å utvikle andre botilbud til
eldre.
I Norge har det vært en vridning fra institusjon til bolig for funksjonshemmede. Dette skjedde
gjennom den såkalte HVPU-reformen på 1990-tallet. De aller fleste kommuner satser mer på
hjemmetjenester enn før, og dekningen for heldøgnstilbudet går ned. En økende andel av
heldøgnstilbudet blir gitt i omsorgsboliger og en redusert andel på institusjon. Stjørdal og Fjell er
eksempler på kommuner hvor bare rundt halvparten av heldøgnstilbudet blir gitt på institusjon.
Utviklingen kommer til uttrykk ved at andelen av utgiftene som brukes til institusjon blir redusert.
For landet som helhet har reduksjonen vært gradvis og jevn, slik figuren under viser.

Andel utgifter institusjon
Utgifer institusjon/samlede utgifter
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Figur 5-2 Andel av bruttoutgifter brukt på institusjon 2000-2018 for landet og de fire A-kommunene. Kilde:
KOSTRA og egne beregninger

Tre av de fire A-kommunene har hatt en utvikling fra 2015 til 2018 som bryter med den langsiktige
trenden (jf. figuren over). Lillesand er den eneste av de fire kommunene hvor andelen utgifter brukt
på institusjon har gått ned. Den gjennomsnittlige økningen har vært på 1,7 prosentpoeng. Fra 2017
til 2018 er det bare Hobøl som har fortsatt økningen, mens i de tre andre kommunene har andelen
vært på samme nivå eller blitt redusert.

5.1.2

Langtidsplasser og korttidsplasser på sykehjem

Økte utgifter til institusjon har imidlertid bare i begrenset grad gitt seg utslag i flere sykehjemsplasser. Samlet antall plasser i bruk for de fire kommunene har bare økt med syv plasser, fra 216 i
2011 til 223 i 2018 (jf. figuren under). Det stabile nivået som har vært helt siden 2011 videreføres
altså også de to siste årene.
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Plasser på sykehjem i A-kommunene
Samlet antall plasser i bruk
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Figur 5-3 Samlet antall plasser i bruk på sykehjem 2011-2018 for de fire A-kommunene fordelt på
korttidsplasser og langtidsplasser. Kilde: Registrerte oppholdsdøgn rapportert til KOSTRA

Gjennom hele perioden har det vært en tendens til en økning i antall korttidsplasser og en
reduksjon i antall langtidsplasser. Denne tendensen ser ut til å bli forsterket de tre siste årene med
en særlig sterk vekst for korttidsplassene.
Korttidsplass i sykehjem er for personer som i en overgangsperiode har omfattende pleiebehov
som følge av akutt svikt eller sykdom, eller som i en overgangsperiode trenger trening/gjenopptrening eller avlastning. Et slikt tilbud har stor betydning for pasientflyten innenfor pleie- og
omsorgstjenesten, og er en viktig del av en tiltakskjede for å dempe behovet for langtidsplasser og
gi brukerne mulighet til å bo lenger i eget hjem. Noen kommuner velger å organisere korttidsplassene under hjemmetjenesten for å sikre en smidig overgang til brukernes egne hjem. Økningen
i korttidsplasser i A-kommunene kan altså være et uttrykk for en satsing på at brukerne skal klare
seg hjemme.
Utviklingen er imidlertid ikke helt den samme i alle A-kommunene. Informasjon om utviklingen i den
enkelte A-kommune er vist i tabellen under.
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Tabell 5-1 Antall plasser på sykehjem 2011-2017 fordelt på korttidsplasser og langtidsplasser for de fire
A-kommunene. Kilde: Antall plasser er beregnet på grunnlag av registrerte oppholdsdøgn rapportert til
KOSTRA

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Korttidsopphold
Hobøl
Lillesand
Os
Stjørdal
I alt

2,9
8,7
12,2
6,1
30,0

3,0
14,1
13,0
8,5
38,6

5,0
8,0
14,1
9,8
36,8

4,0
9,3
17,0
10,2
40,4

3,7
9,0
16,0
9,8
38,4

3,7
7,4
17,3
15,0
43,5

5,0
8,7
16,7
19,0
49,4

5,3
8,4
18,5
20,6
52,8

Langtidsopphold
Hobøl
Lillesand
Os
Stjørdal
I alt

20,2
67,6
31,7
66,6
186,1

19,8
66,7
29,7
60,9
177,1

22,0
71,7
24,9
52,4
170,9

24,6
68,0
24,4
52,3
169,3

28,1
63,7
29,1
53,4
174,3

25,6
62,8
29,4
51,7
169,5

24,8
59,4
30,5
51,2
165,9

25,2
58,0
25,3
61,1
169,7

Sykehjem i alt
Hobøl
Lillesand
Os
Stjørdal
I alt

23,1
76,3
43,9
72,8
216,1

22,8
80,8
42,7
69,4
215,7

26,9
79,7
38,9
62,1
207,7

28,6
77,3
41,3
62,5
209,7

31,8
72,7
45,1
63,2
212,7

29,3
70,2
46,8
66,7
213,0

29,8
68,1
47,3
70,2
215,3

30,5
66,4
43,8
81,8
222,5

Antall korttidsopphold har økt i Hobøl, Os og Stjørdal, med sterkest vekst i Stjørdal (jf. tabellen
over). I Lillesand er antall korttidsplasser på omtrent samme nivå gjennom de seks årene.
Siden 2015 har det samlede antall sykehjemsplasser blitt redusert i Hobøl og Lillesand, mens det
har vært en økning i Os og Stjørdal. I begge disse kommunene har økningen vært betydelig.
Veksten i Stjørdal startet allerede i 2013. Utbetalingen av tilskudd viser en betydelig vekst for
langtidsopphold på institusjon fra 2017 til 2019 for både Os og Stjørdal (jf. Tabell 5-3).
Både Stjørdal og Os er blant kommunene i landet med lavest dekning for eldre over 80 år på
sykehjem (jf. Tabell 5-2). Økningen i disse to kommunene kan ha sammenheng med at nivået har
blitt for lavt.
I 2019 er økningen av sykehjemsplasser i Stjørdal resultat av en omhjemling av plassene fra
boliger med døgnomsorg til sykehjem. Etter det vi har skjønt har ikke kommunen gjort
bygningsmessige endringer som følge av omhjemlingen. Kommunen må ellers følge reglene som
gjelder sykehjemsdrift. Uansett kan det i praksis være små forskjeller mellom driften av sykehjem
og boliger med døgnomsorg.
Korttidsplassene er jevnt over noe dyrere i drift enn langtidsplassene. Flere korttidsplasser kan
altså være noe av forklaringen til de økte utgiftene til institusjon. Dette er imidlertid neppe hele
forklaringen. Andre mulige forklaringer er økt bemanning (pleiefaktorer), økt bruk av vikarer og
ekstrahjelp eller at beboerne på institusjon har mer omfattende pleiebehov, kanskje fordi terskelen
for å få institusjonsplass er hevet. Vi vet ikke om i hvilken grad det eventuelt kan ha skjedd en slik
utvikling i kommunene.
Antall plasser i A-kommunene vist i Figur 5-3 og Tabell 5-1 er basert på antall oppholdsdøgn som
kommunene har rapport til KOSTRA. Utbetalingen av aktivitetstilskuddet er basert på en egen
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rapportering av oppholdsdøgn til Helsedirektoratet. Nivået på antall oppholdsdøgn er ikke den
samme i de to kildene. I Vedlegg 1 drøfter vi hvorfor nivået er forskjellig og hvilken betydning dette
har for datakvaliteten.

5.1.3

Dekningsgrad for innbyggere over 80 år

Dekningsgradene i tabellen under viser andelen eldre over 80 år som mottar pleie- og omsorgstjenester, og hvordan brukerne er fordelt på institusjon og hjemmetjenester.
For gruppen over 80 år varierte dekningen i 2018 mellom 39,2 prosent i Stjørdal til 49,5 prosent i
Selbu. Dekningen for landet som helhet var på 45 prosent.
Fra 2015 til 2018 har den samlede dekningen for A-kommunene blitt redusert med 1,6 prosentpoeng. Reduksjonen har i all hovedsak skjedd for institusjon.
For hjemmetjenester er dekningen for A-kommunene omtrent på samme nivå i 2015 og 2018.
Statistikken bygger på personer med tilbud 31. desember det enkelte år. Det kan se ut til at
situasjonen for den enkelte kommune til en viss grad er preget av tilfeldige utslag.
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Tabell 5-2 Andel personer over 80 år som mottar pleie- og omsorgstjenester per 31. desember 2015-18

2015
2016
2017
2018
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)
Spydeberg
32,5
34,4
32,6
30,7
Hobøl
24,6
20,4
24,4
29,8
Lillesand
31,6
31,6
31,3
27,8
Os
40,2
40,3
41,9
41,1
Selbu
39,5
38,4
40,3
37,3
Stjørdal
36,8
37,4
34,6
32,9
Landet
33,0
32,5
32,0
31,2
Snitt A
33,3
32,4
33,1
32,9
Snitt B
36,0
36,4
36,5
34,0
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)
Spydeberg
13,4
12,7
11
13,8
Hobøl
16,2
14,5
10
11,0
Lillesand
12,2
12
12,2
12,8
Os
6,6
5,8
4,1
5,5
Selbu
13,7
14,8
13,6
12,2
Stjørdal
5,3
5,5
5,1
6,3
Landet
13,6
13,3
12,9
12,4
Snitt A
10,1
9,5
7,9
8,9
Snitt B
13,6
13,8
12,3
13,0
Andel innbyggere 80 år og over med tjenester (prosent)
Spydeberg
45,9
47,1
43,6
44,5
Hobøl
40,8
34,9
34,4
40,8
Lillesand
43,8
43,6
43,5
40,6
Os
46,8
46,1
46,0
46,6
Selbu
53,2
53,2
53,9
49,5
Stjørdal
42,1
42,9
39,7
39,2
Landet
46,6
45,8
44,9
43,6
Snitt A
43,4
41,9
40,9
41,8
Snitt B
49,6
50,2
48,8
47,0
Den reduserte dekningen innebærer at en større del av de eldre klarer seg uten bistand. Noe av
forklaringen kan være at en styrket og mer profesjonell tildelingsfunksjon bidrar til flere selvhjulpne
eldre. Samtidig er den reduserte dekningen trolig også et resultat av andre forhold som gjelder hele
landet.
For landet har nedgangen i den samlede dekningen fra 2015 til 2018 vært på hele 3,0 prosentpoeng. Dag Ragnvald Abrahamsen i SSB peker på at utviklingen henger sammen med endringer i
aldersfordelingen innad i denne aldersgruppen28. Han viser til at det de siste tre årene har kommet
om lag 3 300 nye 80-åringer inn i gruppen 80 pluss, mens det samtidig har blitt om lag 1 100 færre
over 85 år. Videre uttaler han at denne tendensen forsterkes av stadig bedre helse i hele befolkningen.

28

Kommunal rapport 25. juni 2019 «Flere over 80 år er unge og friske». https://kommunalrapport.no/2019/06/flere-unge-80-aringer
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5.1.4

Omsorgstrappen belyst med data fra IPLOS fra 2015 til 2018

Statistikken fra IPLOS gir et langt mer detaljert bilde av tilbudet av tjenester enn de tre KOSTRAfunksjonene omtalt over. Vi har sammenliknet tilbudet av tjenester i de 12 A-, B- og C-kommunene
med landet som helhet. Det er beregnet en indeks for alle tjenestene i de 12 kommunene som
viser om kommunen tilbyr mer eller mindre enn landet av den aktuelle tjenesten (landet=100).
Denne normeringen er gjort ved å ta utgangspunkt i det samlede beregnede utgiftsbehovet for den
aktuelle kommunen sammenliknet med landet som helhet. Utgiftsbehovet er beregnet ut fra
kriteriene i det statlige inntektssystemet. Tilnærmingen gir et grovt og overordnet bilde av
sammensetningen av omsorgstrappen i den enkelte kommune. En svakhet er at metoden ikke tar
hensyn til forskjeller i sammensetningen av brukere i de ulike kommunene. Vi mener likevel at
metoden er tilstrekkelig nøyaktig for vårt formål. De beregnede indeksene for 2016 for et utvalg
tjenester er vist i Figur 5-4 under.
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Figur 5-4 Antall brukere med ulike tilbud 2016 sett i forhold til behovet for tjenester sammenliknet med landet
som helhet (landet=100)

Videre viser Figur 5-5 utviklingen samlet for de seks A- og B-kommunene for de samme tjenestene
for perioden fra 2009 til 2018 (A-kommuner i oransje, B-kommuner i blått).
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Figur 5-5 Samlet antall brukere i A- og B-kommuner for utvalgte tjenester 2009-2018. Kilde: IPLOS

En hovedkonklusjon er at det er store forskjeller mellom kommunene i sammensetningen av
omsorgstrappen (Figur 5-4). En annen er at trendene for perioden fra 2009 til 2015 ser ut til å
fortsette også etter at forsøket startet opp (Figur 5-5). Utbetalingene av tilskudd gir grunnlag for å
følge utviklingen av sammensetningen av tjenester helt frem til andre kvartal 2019 (jf. avsnitt 5.1.5).
Utviklingen i de ulike tjenestene i A- og B-kommuner blir kommentert i det følgende:
Helsetjenester i hjemmet: Med helsetjenester i hjemmet menes ulike helsetjenester som ytes til
hjemmeboende. Disse tjenestene ble tidligere kalt hjemmesykepleie. Det nye navnet signaliserer at
det nå er flere yrkesgrupper som tilbyr helsetjenester til hjemmeboende. For landet som helhet har
utviklingen siden 2009 gått i retning av at det er flere som får helsetjenester i hjemmet og færre
som får praktisk bistand. Samlet har de seks kommunene i vårt utvalg hatt økt veksttakt etter at
forsøket startet i 2016.
Personer som mottar helsetjenester i hjemmet bor både i egne hjem og i boliger med ulikt nivå på
bemanningen. Ansatte bruker bil eller andre transportmidler fra en sentral base (ambulant tjeneste)
eller fra en base i samme bygg som de som mottar tjenesten. Behovet for bistand er altså svært
forskjellig fra de som mottar tjenesten. Rundt halvparten av det aktivitetsbaserte tilskuddet i
forsøket går til helsetjenester i hjemmet.
Praktisk bistand daglige gjøremål: Tjenesten omfatter bistand til dagliglivets praktiske gjøremål,
egenomsorg og personlig stell. Fra 2009 til 2015 har kommunene i vårt utvalg en reduksjon i
antallet som mottar tjenester, som altså er den samme trenden som for resten av landet. I 2017 og
2018 er antall brukere på omtrent samme nivå som i 2015, noe som altså innebærer et brudd med
den langsiktige trenden. Det er store forskjeller på hvor mye kommunene satser på disse
tjenestene. I fire av kommunene er tilbudet mindre utbygd enn landet, og i de åtte andre er tilbudet
mer utbygd.
Praktisk bistand – opplæring daglige gjøremål: Formålet med praktisk bistand – opplæring er å
gjøre den enkelte mest mulig selvstendig i dagliglivet, dvs. opplæring i husarbeid og matstell,
personlig hygiene, påkledning og i forbindelse med måltider. Dette omfatter også boveiledning.
Disse tjenestene utgjør en viktig del av tilbudet til personer med nedsatt funksjonsevne. Antall
personer som mottar disse tjenestene er mer enn doblet i A-kommunene i perioden fra 2010 til
2018. Økningen har vært relativt svak etter at forsøket startet i 2016.
Dagsenter/dagtilbud: Innhold og formål i tilbudet vil kunne variere, både ut fra hvilket bistandsnivå
de som skal motta tilbudet har og lokale forhold. Lavterskeltilbud/åpne kommunale tilbud der
personer gjøres oppmerksom på tilbudet og kan komme og gå uten vedtak, blir ikke registrert.
Antall personer som mottar disse tjenestene har nesten blitt doblet i perioden fra 2010 til 2017. Den
økte satsingen er i tråd med signaler fra statlige myndigheter. Imidlertid er det store forskjeller på
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hvor utbygd tilbudet er i kommunene. I A-kommunene er tilbudet mest utbygd i Os (indeksverdi
198) og Lillesand (180) og minst utbygd i Stjørdal (63). Som det framgår av Tabell 5-4 har
aktivitetstilskuddene til dagsenter gått ned med 7 prosent fra 2017 til 2019 i A-kommunene.
Langtidsopphold i institusjon: Frem til 2017 har det vært en nedadgående tendens i antall personer
som mottok tilbudet. Nedgangen har skjedd samtidig med at det har blitt flere personer i de aktuelle
aldersgrupper. I 2018 har det vært en relativt sterk vekst i antall personer på langtidsopphold, noe
som først og fremst skyldes økningen i Os i forbindelse med åpningen av Luranetunet.
Omsorgsbolig: Dette er boliger som har mottatt investeringstilskudd fra Husbanken. Etter en
betydelig vekst fra 2012 til 2013 har tilbudet vært på omtrent samme nivå de siste fem årene.
Utviklingen er uttrykk for at utbyggingen skjer i etapper, og at det de siste årene ikke har vært en
ferdigstilling av større byggeprosjekter. I Lillesand er det imidlertid nå planlagt å bygge slike boliger.
Planleggingen startet før kommunen ble med i forsøket. Det er ikke uvanlig at det tar fem år eller
mer fra planleggingen starter til boligene er ferdige.
Omsorgsstønad: Denne stønaden gis til privatpersoner som har omfattende omsorgsarbeid i
hjemmet knyttet til en av sine nærmeste. Kommunene varierer i hvilken grad de bruker ressurser
på dette. Blant forsøkskommunene har Spydeberg, Os og Hobøl flest mottakere av omsorgslønn
(korrigert for kommunens tjenestebehov). Fra 2015 til 2017 har bruken av omsorgslønn økt noe.
Antall brukere i 2017 er nesten på samme nivå som i 2015.
Støttekontakt: Støttekontakt er et tilbud til personer som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer. Støttekontaktens viktigste oppgave er som regel å hjelpe
den enkelte til en meningsfull fritid. I perioden har antall personer med støttekontakt vært på
omtrent samme nivå.

5.1.5

Utvikling i aktivitetstilskudd 2017-2019 i A-kommuner

Vi har beregnet utviklingen i tilskuddet i faste 2019-priser. Det betyr at vi har brukt satsene for
tilskuddet for 2019 også for 2017 og 2018. På den måten fjerner vi effekten av prisveksten, slik at
dataene gir et uttrykk for utviklingen av aktivitet. Dataene i tabellene under viser altså den samlede
effekten av utviklingen i vedtatte timer og døgn i de fire kommunene.
Utviklingen i aktivitetstilskuddet til og med andre kvartal 2019 er vist i tabellen under. Utviklingen er
preget av at det fortsatt skjer en viss rydding av dataene. For eksempel har det i Os vært en
omkoding mellom helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand. Det betyr at den kvartalsvise
utviklingen må tolkes med en viss grad av forsiktighet. I kapittel 4 er utviklingen for den enkelte
kommune presentert og kommentert.
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Tabell 5-3 Aktivitetsbasert tilskudd samlet for de fire A-kommunene fordelt på fire kvartaler fra 2017 til andre
kvartal 2019. Faste 2019 priser i millioner kroner.

Alle fire A-kommuner (millioner kroner)
2017-1 2017-2 2017-3 2017-4 2018-1 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2
Langtidsopphold på institusjon
37
37
38
37
33
38
42
42
49
53
Korttidsopphold på institusjon
20
20
24
18
23
21
24
22
23
23
Utskrivningsklare fra sykehus
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
Helsetjenester i hjemmet
137
142
146
156
132
142
144
143
139
138
Praktisk bistand daglige gjøremål
13
13
14
19
27
22
22
18
19
20
Praktisk bistand, opplæring
33
35
35
35
34
37
35
35
35
35
Praktisk bistand, BPA
5
7
6
6
6
7
7
7
7
8
Avlastning utenfor institusjon
4
4
3
3
3
3
3
3
3
4
Dagsenter
13
14
13
13
14
13
12
13
12
13
Omsorgslønn
3
4
3
3
4
3
3
3
3
4
Støttekontakt
3
3
3
3
4
4
4
3
4
4
Institusjon
Helsetjenester, praktisk bistand
Andre tjenester
I alt

58
189
23
270

58
197
25
280

62
201
23
285

55
215
23
293

55
200
24
280

59
207
23
289

66
209
22
297

66
203
22
291

72
200
23
295

77
201
24
301

Innholdet i tabellen over blir kommentert i det følgende:
► Det er store forskjeller i den økonomiske betydningen av ulike tjenester. Tilskuddet til helse-

tjenester i hjemmet utgjør omtrent halvparten og tilskuddet til institusjon rundt en fjerdedel av
det samlede tilskuddet.
► Utgiftene til langtidsopphold på institusjon har økt betydelig fra tredje kvartal 2018. Økningen

har sammenheng med åpningen av Luranetunet bo- og behandlingssenter i Os og at boliger i
Stjørdal ble hjemlet om til institusjon.
► Utgiftene til helsetjenester i hjemmet har vokst gjennom 2017. Tilskuddet ble så betydelig

redusert i 2018 og har blitt ytterligere redusert i 2019.
► Utgiftene til dagsenter har blitt noe redusert gjennom perioden.
► Kommunene får finansiert utgiftene til utskrivningsklare pasienter som en del av forsøket. En

mulig effekt kan være at kommunene ikke like raskt tar imot slike pasienter som følge av at
staten betaler. Tilskuddet til disse pasientene har imidlertid vært på et lavt nivå i hele perioden.
Vi viser ellers til at vi har sammenliknet utviklingen i de fire A-kommunene for perioden 20112018 med landet som helhet (jf. kap. 5.3.3).
► Det har vært en sterk økning av totale tilskudd i 2017. Utbetalingen i fjerde kvartal var 8,6

prosent høyere enn i første kvartal. Vi vet imidlertid ikke hvor mye av endringen som kan
knyttes til opprettinger. Dette henger blant annet sammen med at Os og Stjørdal har hatt
rettinger i 4. kvartal som også gjelder tidligere perioder i 2017.
Utviklingen i aktiviteten de fire A-kommunene er vist i tabellen under. Kommunene er preget av en
svært forskjellig utvikling.
.
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Tabell 5-4 Aktivitetstilskudd samlet for de fire A-kommunene 2017-201929. Faste 2019 priser i millioner kroner.

Alle A (mill kr)
2017 2018 2019
Langtidsopphold på institusjon
148
155
204
Korttidsopphold på institusjon
82
89
92
Utskrivningsklare fra sykehus
2
2
2
Helsetjenester i hjemmet
580
562
553
Praktisk bistand daglige gjøremål
60
89
78
Praktisk bistand, opplæring
138
141
142
Praktisk bistand, BPA
23
28
29
Avlastning utenfor institusjon
14
12
14
Dagsenter
54
51
50
Omsorgslønn
13
14
14
Støttekontakt
13
15
15

Alle
37 %
12 %
9%
-5 %
31 %
2%
27 %
-3 %
-7 %
5%
22 %

Vekst 2017-2019
Hobøl Lillesand
Os Stjørdal
-3 %
5%
55 %
84 %
-28 %
-19 %
35 %
21 %
-16 %
-15 %
130 %
15 %
21 %
3%
-21 %
23 %
18 %
110 %
-22 %
-15 %
-19 %
16 %
-2 %
2%
5%
11 %
-24 %
133 %
-13 %
-18 %
-35 %
-20 %
8%
-5 %
-13 %
13 %
11 %
3%
14 %
4%
22 %
31 %

Institusjon
232
246
298
Helsetjenester, praktisk bistand
802
820
802
Andre tjenester
94
92
93
I alt
1 128 1 157 1 193

28 %
0%
-1 %
6%

-10 %
6%
-24 %
-3 %

0%
14 %
-3 %
8%

44 %
13 %
8%
17 %

58 %
-18 %
1%
-3 %

Den samlede aktiviteten i de fire A-kommunene har økt med 6 prosent (jf. figuren over). Aktiviteten
har økt i Lillesand (8 prosent) og Os (17 prosent), mens den har blitt redusert i Hobøl (-3 prosent)
og Stjørdal (-3 prosent).
Samlet har tilskuddet til institusjon økt (+28 prosent), nivået er uendret til de hjemmebaserte
tjenestene og tilskuddet til andre tjenester er redusert (-1 prosent). Denne utviklingen er i stor grad
preget av økte tilskudd til institusjon i Os og Stjørdal og en betydelig reduksjon av tilskuddet til
hjemmebaserte tjenester i Stjørdal. Som tidligere nevnt har Os og Stjørdal vært blant kommunene
som har brukt minst på institusjon, slik at utviklingen har gjort disse kommunene litt mer like det
som ellers er vanlig. Utviklingen i Hobøl og Lillesand er på linje med den langsiktige utviklingen for
landet med at en større del av utgiftene blir brukt på institusjon og en mindre del på hjemmebaserte
tjenester.
Utviklingen for den enkelte tjeneste er preget av store forskjeller mellom de fire kommunene.
Situasjonen i hver kommunene er nærmere kommentert i kapittel 4.

5.2 Årsverk og kompetanse i tjenestene
5.2.1

Årsverk i tjenestene

Antall ansatte og årsverk i kommunenes pleie- og omsorgstjenester er en god indikator på
omfanget av tjenester som faktisk leveres. Rapportering av årsverk har vært gjort av kommunen
selv, som har rapportert til oss på fem ulike tidspunkter. Se for øvrig omtale i 3.6.5.
Det tas forbehold om enkelte feilkilder i tallene, siden de som rapporterer kan gjøre dette på ulike
måter, og regne ulike typer stillinger inn i tjenesten. Det bemerkes også at flere av disse
kommunene er relativt små. Det vil si at endringer i situasjonen til enkeltbrukere kan få synlige
utslag på disse tallene.

29

Tilskuddet for 2019 er beregnet som det dobbelte av utbetalingene de to første kvartalene.
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Tabell 5-5 viser at A-kommunene har hatt en gjennomsnittlig økning i antall årsverk som er
vesentlig høyere enn i B- og C-kommunene. Dette kan være en indikasjon på at aktivitetsnivået i Akommunene øker mer enn i andre kommuner. Det viktig å bemerke at differansen mellom Akommunene og de øvrige i sin helhet kan forklares ut fra den store økningen i Os. For forklaringer
knyttet til dette henvises det til kap. 4.1.
Tabell 5-5: Utvikling i antall årsverk i pleie- og omsorgstjenestene 2016-2019 (ekskl. tildeling). Kilde: egen
datainnsamling basert på innrapportering fra kommunene

2016

2017

2018

2019

Endring
jan 2016sept 19

Kommune

jan

sept

sept

sept

sept

A-kommuner
Hobøl
Lillesand
Os
Stjørdal
A Totalt

89,1
251,0
350,5
447,6
1138,1

89,1
252,7
364,3
459,3
1165,3

81,2
260,9
374,7
467,6
1184,4

88,9
277,8
422,3
473,3
1262,3

95,8
269,6
474,0
468,6
1308,0

7,5 %
7,4 %
35,2 %
4,7 %
14,9 %

B-kommuner
Selbu
Spydeberg*
B Totalt

114,6
97,7
212,3

114,6
97,7
212,3

114,8
97,7
212,4

116,9
97,7
214,6

121,2
97,7
218,9

5,8 %
0,0 %
3,1 %

C-kommuner
Fjell*
Oppdal
Søgne
Trøgstad
Våler
Østre Toten*
C Totalt

261,3
183,9
181,9
140,4
95,6
382,5
1245,6

266,7
184,1
199,8
137,8
97,8
389,6
1275,7

266,7
184,1
204,7
131,2
97,7
372,2
1256,6

266,7
210,1
217,0
143,6
93,9
332,7
1263,9

266,7
219,3
225,0
155,0
92,7
332,7
1291,4

2,1 %
19,3 %
23,7 %
10,4 %
-3,0 %
-13,0 %
3,7 %

Totalsum

2596,0

2653,3

2653,4

2740,8

2818,3

8,6 %

* Forutsatt ingen endring i 2019 grunnet ufullstendig datagrunnlag

5.2.2

Fagkompetanse i tjenestene

Kompetansen til de ansatte er av betydning både for kvaliteten av tilbudet til brukerne og for
effektiviteten i tjenesten. Nivået på kompetansen i den enkelte kommune vil være avhengig av
hvilken kompetanse kommunen ønsker i stillingene, og om kommunen klarer å rekruttere personer
med den ønskede kompetansen. Enkelte kommuner har problemer med å få tak i kvalifiserte
personer. Situasjonen på det lokale arbeidsmarked vil derfor være av betydning for hvor mange av
de ansatte som har fagutdanning.
For landet som helhet var det i 2018 74,5 prosent med relevant fagutdanning i de brukerrettede
tjenestene innenfor pleie og omsorg. Gjennomsnittet for A-kommunene lå på 76,5 prosent.
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Sammenliknet med landet er nivået i Stjørdal høyere og betydelig lavere i Os og Lillesand. Andelen
har økt for Hobøl og Stjørdal, den har blitt redusert i Lillesand og er nokså uendret i Os.
Tabell 5-6 Andel årsverk i brukerrettede tjenester med relevant fagutdanning 2015-2018

2015
2016
2017
Andel brukerrettede årsverk m/ helsefagutdanning (prosent)
Spydeberg
76,0
80,2
76,6
Hobøl
70,9
73,9
72,5
Lillesand
78,3
77,2
76,9
Os
72,8
76,3
74,8
Selbu
80,5
80,8
78,9
Stjørdal
81,7
82,2
83,1
Landet
73,0
74,2
74,4
Snitt A
75,9
77,4
76,8
Snitt B
78,3
80,5
77,8
5.2.3

2018
77,4
72,8
75,5
72,6
79,6
85,0
74,5
76,5
78,5

Lege- og fysioterapitimer på sykehjem

Antall lege- og fysioterapitimer blir ofte brukt som en indikator for kvaliteten av tilbudet på sykehjem. Blant kommunene i utvalget var nivået på tilbudet i 2018 høyest i Os og lavest i Stjørdal.
Nivået for forsøkskommunene er jevnt over noe høyere i 2018 enn i 2015. Denne indikatoren for
kvalitet viser altså en positiv utvikling.
Tabell 5-7 Lege- og fysioterapitimer per uke per beboer på sykehjem 2015-2018

2015
2016
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem
Spydeberg
0,78
0,76
Hobøl
0,70
0,76
Lillesand
0,39
0,44
Os
0,44
0,43
Selbu
0,33
0,33
Stjørdal
0,05
0,10
Landet
0,41
0,43
Snitt A
0,40
0,43
Snitt B
0,56
0,55
Legetimer per uke per beboer i sykehjem
Spydeberg
0,71
0,69
Hobøl
0,31
0,34
Lillesand
0,41
0,57
Os
0,84
1,13
Selbu
0,52
0,51
Stjørdal
0,38
0,38
Landet
0,53
0,55
Snitt A
0,49
0,61
Snitt B
0,62
0,60

2017

2018

0,85
0,40
0,37
0,67
0,38
0,46
0,42
0,48
0,62

0,60
0,36
0,35
0,66
0,38
0,38
0,42
0,44
0,49

0,77
0,42
0,54
1,76
0,59
0,37
0,55
0,77
0,68

0,39
0,38
0,53
1,99
0,59
0,44
0,56
0,84
0,49
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5.2.4

Spesialiserte funksjoner

Det å opprette egne tilbud knyttet til ulike brukergrupper kan gjøre at kommunen oppnår mer
koordinerte og treffsikre tiltak overfor brukerne. Det kan i noen tilfeller også være en måte å jobbe
aktivt med forebygging på (f.eks. hverdagsrehabilitering), som et ledd i å styrke de hjemmebaserte
tjenestene. Hvorvidt kommunene har disse funksjonene eller ikke er basert på et rapporteringsskjema som fylles ut av kommunen selv. Det er noe tolkningsrom med tanke på hvorvidt
kommunen opplever at de har et spesialisert tilbud, og inkonsistens i rapporteringen.
I Tabell 5-8 er angitt hvilke funksjoner kommunen har. Noen av kommunene har hatt utvidelser
med tanke på nye tjenestetilbud underveis, men dette har skjedd i like stor grad i C-kommuner. Det
altså er ingen klar sammenheng mellom dette og deltagelse i forsøket. A-kommunene rapporterer
imidlertid om utvidelse av flere eksisterende tiltak, særlig innen kartlegging og
hverdagsrehabilitering, ref. kapittel 4.
Tabell 5-8 Spesialiserte funksjoner i kommunene pr. september 2019
Har kommunen egne tilbud for:
Hverdagsrehabilitering

Palliasjon

Personer
med
demens

Personer med
kreft

Ja
Ja (ny i forsøksperioden)*

Ja

Ja

Ja (ny?

Nei

Ja

Ja NY?

Ja

Ja

Ja

Ja

Hobøl

Nei

Nei

Ja

Nei

Selbu

Ja

Nei

Ja

Nei

Våler

Nei

Nei

Ja

Ja

Oppdal

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja (ny i forsøksperioden)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Stjørdal
Lillesand
Os

Fjell
Søgne

Andre grupper
Hjemreisekoordinator
(2019),
trygghetsambulerende
team

KOLS/Diabetes,
kartleggingsteam

* - innsatsteam

5.3 Drift av tjenestene
Dette avsnittet gjennomgår noen sentrale parametere knyttet til drift av tjenestene, som både kan
bidra til å belyse kvalitet og hvor effektivt tjenestene fungerer.

5.3.1

Tildelte timer hjemmetjenesten

Antall timer hver bruker i gjennomsnitt får tildelt i hjemmetjenestene kan fortelle noe både om
bistandsbehovet til brukerne, og om hvor «generøs» kommunen er i tildelingen av tjenester. Både
for praktisk bistand og for hjemmesykepleie viser tabellene svært store forskjeller mellom
kommunene. Eksempelvis kan det høye nivået i Hobøl være et resultat av at kommunen har
mange mennesker med nedsatt funksjonsevne.
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For A-kommunene har utviklingen fra 2015 til 2018 gitt en betydelig reduksjon i antall timer per
bruker med praktisk bistand og omtrent uendret nivå for helsetjenester i hjemmet. Samtidig er det
flere brukere som både får helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand.
Tabell 5-9 Gjennomsnittlig antall tildelte timer 2015-2018, praktisk bistand og helsetjenester i hjemmet

2015
2016
2017
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, praktisk bistand
Spydeberg
18,6
14,4
11,9
Hobøl
43,3
28,1
29,5
Lillesand
9,5
7,6
7,4
Os
10,8
9,1
10,7
Selbu
1,5
1,1
1,1
Stjørdal
6,6
5,8
5,7
Landet
9,5
9,7
10,1
Snitt A
17,5
12,6
13,3
Snitt B
10,1
7,7
6,5
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, helsetjenester i hjemmet
Spydeberg
4,1
2,2
3,4
Hobøl
3,7
5,8
5,0
Lillesand
3,0
6,0
5,7
Os
10,7
8,4
8,0
Selbu
9,8
9,1
8,7
Stjørdal
7,8
10,0
7,9
Landet
4,6
4,8
4,8
Snitt A
6,3
7,5
6,7
Snitt B
6,9
5,7
6,1

2018
9,8
22,6
8,1
9,0
1,1
6,0
10,6
11,4
5,5
2,8
4,9
6,9
8,3
9,7
7,5
4,8
6,9
6,3

Så langt har vi sett på tildelingen til brukere i alle aldersgrupper. Tabellen under viser gjennomsnittlig antall tildelte timer til personer over 67 år.
Os og Stjørdal tildeler flere timer i uken til disse brukerne enn det som ellers er vanlig. Tildelingen
henger sammen med at disse kommunene har valgt å satse på boliger med døgnomsorg som et
alternativ til institusjon. Tilbudet i boliger med døgnsomsorg blir regnet som en hjemmetjeneste.
Beboerne i disse boligene i Os og Stjørdal har jevnt over et større behov for bistand enn det som
ellers er vanlig.
For A-kommunene har antall timer blitt noe redusert fra 2018 enn i 2015. Det har vært en økning
for Lillesand som lå lavt i 2015, og en reduksjon for Os som lå høyest i 2015. Tildelingen er altså
likere nå enn den var før forsøket startet.
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Tabell 5-10 Gjennomsnittlig tildelte timer i uken for hjemmetjenestebrukere over 67 år 2015-2018

2015
2016
2017
2018
Gjennomsnittlig tildelte timer i uken for hjemmetjenestebrukere over 67 år
Spydeberg
4,1
3,4
4,1
3,5
Hobøl
3,1
2,3
4,6
3,2
Lillesand
3,3
3,7
4,2
3,8
Os
13,3
8,7
10,2
8,9
Selbu
4,3
5,3
5,3
5,2
Stjørdal
7,5
10,4
8,3
8,5
Landet
4,9
4,9
5,0
5,2
Snitt A
6,8
6,3
6,8
6,1
Snitt B
4,2
4,4
4,7
4,4
5.3.2

Ventetid sykehjemsplass

Langtidsplass i sykehjem kan etter en faglig vurdering tildeles personer som er varig ute av stand til
å ta vare på seg selv. Det vil si at en ikke lenger mestrer dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt
eller fysisk funksjonstap, og hvor sosialt nettverk eller offentlig hjelp ikke kan kompensere for
funksjonstap i eget hjem. På landsbasis i 2018 hadde 90 prosent av tjenestemottakerne mottatt
sykehjemsplass innen 15 dager etter vedtaksdato. Andelen er stabil over tid. Det er store
variasjoner mellom fylkene. I 2016 hadde Rogaland høyest andel med 94,7 prosent, mens
Telemark hadde lavest andel med 70,6 prosent.
A-kommunene implementerte Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller
tilsvarende bolig for kommunene i forsøket i 2018, som en del av forsøket30. Denne inneholder
blant annet samboergaranti i § 2-3 og ventelistegaranti i § 3-4.
Noen av A- og B-kommunene har i noen av årene siden 2009 hatt problemer med å tilby langtidsplass innen 15 dager etter vedtak (jf. tabellen under). Det ser med andre ord ut til at kommunene
en stor del av tiden har nok langtidsplasser. I 2017 hadde alle kommunene utenom Lillesand
kortere ventetid enn landet. Situasjonen i Lillesand kan være en indikasjon på at kommunen ikke
har nok langtidsplasser i forhold til behovet. Det er ikke grunnlag for å hevde at innføring av
forskriften har endret ventetiden i positiv eller negativ retning.
Tabell 5-11 Andel tjenestemottakere som har mottatt langtidsplass innen 15 dager etter vedtak

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Norge
Lillesand
Os
Stjørdal
Selbu
Hobøl
Spydeberg
Snitt A
Snitt B

91
94
91
97
100
100
100
95
100

90
94
82
97
100
73
100
93
86

89
89
97
95
100
44
100
95
72

89
88
97
96
95
100
89
94
94

89
68
100
97
100
93
92
91
93

89
90
98
100
91
86
100
95
93

90
80
95
100
100
100
91
94
95

89
88
97
96
100
97
95
95
96

90
81
98
100
100
100
92
95
96

91
83
94
100
100
100
82
94
91

30

Se https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2017-06-19-1115 for en av de fire likelydende forskriftene
(Hobøl)
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Resultatene må tolkes med forsiktighet. Mulige feilkilder kan være at kommuner ikke følger riktig
vedtakspraksis i henhold til forvaltningsloven § 11a (2), som forutsetter at saker skal avgjøres uten
ugrunnet opphold. Det kan være tilfeller det kommunene ikke fatter vedtaket før tjenesten er
tilgjengelig, selv om søker har behov for tjenesten. Den målte ventetiden blir da feilaktig forkortet.

5.3.3

Utskrivningsklare pasienter

Kommunene skal betale for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus i påvente av
et kommunalt tilbud. I forsøket får kommunene dekket utgiftene til utskrivningsklare pasienter
basert på de nasjonalt fastsatte satser som gjelder. Det har vært reist spørsmål om kommunene i
forsøket i mindre grad vil ta imot pasienter fra sykehuset som følge av at det nå er staten som
betaler utgiftene. På den annen side betaler staten for utgiftene for tilbudet gitt i kommunene.
Økonomien for kommunene blir altså omtrent den samme enten kommunen tar imot pasienter fra
sykehuset eller ikke.

Liggedager utskrivningsklare pasienter
Rate per 1000 innbyggere

30
25
20
15
10
5

0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Hobøl

Spydeberg

Lillesand

Stjørdal

Selbu

Landet

2017

2018
Os

Figur 5-6 Liggedager utskrivningsklare pasienter 2011–2018. Rate per 1000 innb. Kilde: Helsedirektoratet31

I perioden fra 2011 til 2016 har de seks kommunene i forsøket jevnt over klart å ta imot flere
pasienter fra sykehuset enn landsgjennomsnittet. Fra 2015 til 2018 har raten svingt nokså mye. Os
kommune opplyser om at grunnen til det store antallet liggedager for utskrivningsklare pasienter i
2017 var at det nye sykehjemmet ikke sto ferdig før i november. I 2018 er raten på linje med landet
eller lavere i alle de seks kommunene i forsøket. Det er med andre ord ingen entydig tendens til
utviklingen for kommunene i forsøket.

5.3.4

Gjennomstrømming for korttidsplassene

Korttidsplass i sykehjem er som tidligere nevnt en viktig del av en tiltakskjede som kan bidra til å
dempe behovet for sykehjemsplasser og gi brukerne mulighet til å bo lenger i eget hjem. Vi har

31

For Selbu mangler data for perioden fra 2013 til 2018 og fra Stjørdal for 2018.
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tidligere vist at det har vært en betydelig økning i bruken av korttidsplasser etter at forsøket startet
(jf. Tabell 5-1).
Statistikken over gjennomstrømmingen for korttidsplassene vist i tabellen under gir informasjon om
hvordan disse plassene faktisk fungerer.
I perioden fra 2015 til 2018 var hvert opphold på korttidsplass i gjennomsnitt for landet på rundt
19 døgn. Gjennomsnittet for A-kommunene var i 2018 på 20,6 døgn. Hobøl og Os hadde en
oppholdstid som var lenger enn landet som helhet. Disse kommunene lykkes altså ikke så godt
med gjennomstrømmingen som det som ellers er vanlig. Fra 2015 til 2018 har oppholdstiden økt i
Os, mens den har blitt redusert i de fem andre kommunene. Lillesand, Stjørdal og Spydeberg har
hatt en betydelig reduksjon.
Fra 2015 til 2018 har Stjørdal hatt en reduksjon i oppholdstid fra et nivå høyere enn landet til et
betydelig lavere enn landet. Tidligere er det vist at Stjørdal omtrent har doblet antall korttidsplasser
for 2015 til 2018. Det betyr at det er mer enn tre ganger så mange innom en korttidsplass i 2018
som i 2015. Her har det altså skjedd en svært markant økning i bruken av korttidsplasser bare i
løpet av tre år.
Tabell 5-12 Gjennomsnittlig antall døgn per tidsbegrenset opphold 2015-2018

2015
2016
Gjennomsnittlig antall døgn per tidsbegrenset opphold
Spydeberg
28,8
16,1
Hobøl
23,1
21,9
Lillesand
28,8
27,1
Os
19,4
22,3
Selbu
19,7
15,6
Stjørdal
22,8
15,2
Landet
19,0
19,0
Snitt A
23,5
21,6
Snitt B
24,3
15,9

2017

2018

15,6
25,9
23,5
29,2
15,6
13,0
19,3
22,9
15,6

11,5
20,4
19,8
26,9
19
15,3
18,4
20,6
15,3

5.4 Brukermedvirkning i tildelingen
Brukermedvirkning i tildelingen – som beskrevet i Figur 5-1 – belyses gjennom kvalitative
beskrivelser fra brukere (5.4.1) og pårørende (5.4.2), samt svar på spørreundersøkelsen til ansatte
i kommunene (5.4.3).

5.4.1

Brukernes vurdering av tildelingsprosessen

Som en del av evalueringen har vi gjort telefonintervjuer med et utvalg brukere som mottar helseog omsorgstjenester i kommunene som har deltatt i forsøket. I intervjuene har vi stilt spørsmål om
brukenes erfaringer med tildelingsprosessen og tjenestene de mottar fra kommunen. Metode for
datainnsamling er omtalt i kap. 3.6.4.
Siden utvalget er for lite til å gjøre generaliserbare slutninger om hvordan brukerne i kommunene
generelt sett oppfatter tildelingsprosessen, kommer vi nedenfor først og fremst til å presentere
resultatet fra undersøkelsen for hele perioden samlet, i tillegg til å løfte frem noen kvalitative
beskrivelser. Slik vi oppfatter det, har ikke metoden vært egnet til å se på endringer mellom
svarene over tid eller mellom kommuner.
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Brukerne er naturligvis mest opptatt av selve tjenesten de mottar, og mindre opptatt av selve
tildelingsprosessen. Spesielt synspunkter på hvordan brukerne oppfatter kommunens egne
prosesser har det vært få av i hele forsøksperioden. Mange av brukerne har vært lite delaktig i
selve tildelingen fordi prosessen har blitt initiert av et sykehus eller en annen behandlingsinstitusjon, fastlegen, av pårørende eller i samråd med tjenesten de allerede mottar.
Hvordan kommer brukerne i kontakt med hjelpetjenestene i kommunen?
Det er typisk fire måter brukerne har kommet i kontakt med om kommunens helse- og
omsorgstjenester på:
1) Brukerne har vært på sykehus/behandlingsinstitusjon hvor personalet ved sykehuset har
kontaktet kommunen for å avklare/søke om helse- og omsorgstjenester (uten at brukeren
er direkte involvert).
2) Brukerne har fått behov om en tjeneste, og selv tatt kontakt med kommunens
helsetjenester og søkt om et omsorgstilbud, ofte med hjelp av pårørende.
3) Brukerne er hos fastlegen som ser behov for pleie- og omsorgstjenester, og legen tar
kontakt med kommunen.
4) Brukerne benytter seg allerede av en helse- og omsorgstjeneste og har løpende kontakt
med utførerenheten, og justerer tjenestene regelmessig i dialog med utførertjenesten (uten
ny søknad).
39 prosent av brukerne som vi har intervjuet i løpet av forsøksordningen svarte at de selv hadde
sendt inn søknad til kommunen om tjeneste. Rundt halvparten av disse hadde fått bistand av
pårørende, behandler/fastlege eller av kommunen. Selve det å sende inn en søknad har som regel
vært gjort ved å fylle ut et skjema (fysisk eller på nett), ved telefonsamtale eller ved personlig
oppmøte.
Av brukerne som svarte at de ikke hadde sendt inn søknad, hadde de fleste vært på sykehus eller
behandlingsinstitusjon (56 prosent), og personalet ved institusjonen hadde tatt kontakt med
kommunen.
Rundt 20 prosent av brukerne vi har intervjuet svarte at de har benyttet seg av en helse- og
omsorgstjeneste over tid og at den siste endringen ble gjort uten søknad. En mindre andel av
tildelingene var initiert av fastlege eller en ansatt i tjenesten som hadde holdt i søknadsprosessen,
gjerne i kontakt med pårørende.
I intervjuene har vi også eksempler på brukerne som flytter fra en kommune til en annen (eller
trenger et tjenestetilbud ifm. ferie i en annen kommune), og hvor ansatte i fraflyttingskommunen tar
kontakt med tjenestene i den nye bostedskommunen.
For brukerne som har vært på sykehus/behandlingsinstitusjon forløper ofte søknadsprosessen uten
at brukeren blir direkte involvert, dvs. at den konkrete kontakten med kommunen gjøres av
personalet på sykehuset/behandlingsinstitusjonen og ikke av brukeren selv. Dette gjøres både over
telefon eller som elektroniske meldinger (e-link). Det er naturligvis slik at brukerens behov normalt
sett avdekkes av behandlingsinstitusjonen, og at brukeren således er involvert. Slike prosesser
oppfattes som regel som hensiktsmessige fra brukerens side, fordi mange av tilfellene gjelder
sykdommer eller skader hvor hjelpebehovet er åpenbart, kun for en kort periode, hvor
brukerbehovene typisk ikke skiller seg fra bruker til bruker eller at det ikke foreligger andre (evt.
mer komplekse) brukerbehov som krever tilleggstjenester. For eksempel kan det være et sår som
må renses i en kort periode.
For brukerne som allerede benytter seg av et omsorgstilbud, kan det være vanskelig å ha oversikt
over endringer i tjenestene de mottar. For mange av brukerne skjer dette i løpende prosesser uten
at de selv oppfatter seg som å være delaktige i selve endringen av tjenestetilbudet. Det kan også
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være situasjoner hvor for eksempel den ene ektefellen flytter på sykehjem, og hvor personen som
fortsatt bor hjemme får tildelt tjenester i den samme prosessen. I slike situasjoner kan tildelingen
være uoversiktlig for brukeren, uten at dette betyr at brukeren er misfornøyd med prosessen.

Hvordan oppfattes kontakten og kartleggingen?
Et av de mest sentrale elementene når det gjelder brukerkontakten i forsøksordningen er at
kommunen skal gjennomføre en kartlegging av bruker før man tildeler en (ny) tjeneste. Brukerne
har derfor på ulike måter blitt spurt om hvordan de har oppfattet at kommunen har innhentet
informasjon om deres situasjon og behov.
De klart fleste av brukerne, 71 prosent, har opplevd at kommunen på en eller annen måte har
innhentet informasjon om deres situasjon og behov, enten i direkte kontakt på hjemmebesøk, med
ansatte i hjemmesykepleien, på møte på tildelingskontoret, via sykehus/behandlingsinstitusjon,
fastlege eller pårørende. 21 prosent svarer nei, og 8 prosent svarer vet ikke. 71 prosent svarer
også at kommunen innhentet informasjon om hva som var viktig for dem, med tanke på livskvalitet
og det å ha det bra. 24 prosent svarer at kommunen ikke har innhentet informasjon om hva som er
viktig for dem.
Vi stilte også brukerne spørsmål om de kunne rangere på en skala fra 1-3 (1 er i liten grad og 3 er i
stor grad) i hvilken grad kommunen innhentet informasjon om hva som er viktig for seg. De fleste
brukerne svarer i stor grad, med et gjennomsnitt på 2,6 i perioden. En god del opplevde spørsmålet
som lite relevant.
Det vanligste har vært at brukerne fikk hjemmebesøk en tid etter søknad eller sykehusopphold,
hvor kommunens ansatte gjennomførte en kartlegging av brukers behov, livssituasjon og bolig.
Rundt 40 prosent av brukerne vi har vært i kontakt med svarer at kommunen har vært på
hjemmebesøk hvor det ble gjennomført en kartlegging. En god del svarer også at kommunen har
kartlagt på telefon eller under et møte i kommunens lokaler. Mange av brukerne har opplevd disse
kartleggingssamtalene som nyttige, og flere forteller at de har følt seg godt ivaretatt. De fleste har
opplevd at behovsavklaringen har vært en grei og ukomplisert prosess. Flere forteller at
hjelpeapparatet har god oversikt over hvilke tjenester som er relevant for dem. Det er ikke uvanlig
at utførerenhetene deltar på møtet.
Blant brukerne som har mottatt tjenester fra kommunen over tid, gjøres det normalt løpende
vurderinger av om tjenestene dekker brukerens behov, om det bør justeres opp eller ned.
Erfaringene fra brukerintervjuene er at vurderingene hovedsakelig gjøres av utførerenheten, men
enkelte har også blitt oppringt av tildelingsenheten og blitt spurt om de er tilfredse med tjenestene
de mottar. Brukerne som forteller at kommunen har fulgt opp vedtaket i etterkant har vært svært
fornøyd og følt seg godt ivaretatt.
Generelt sett er kontakten mellom brukeren og utførerenheten sentral i mange av tildelingsprosessene, og viktig for brukernes opplevelse av å bli fulgt opp på en god måte. I mange av
brukeropplevelsene hvor det gjøres justeringer/endringer av tjenestene uten søknad, er inntrykket
vårt at det i liten grad er preget av formaliserte og ensartete prosesser. Grunnen kan være at
brukernes behov er forskjellige og at administrative rutiner med en tydelig sekvensiell prosess med
søknad, kartlegging og tildeling ikke alltid er hensiktsmessig.
Inntrykket fra intervjuene med ansatte i kommunene er at utførerenhetene i stor grad er ansvarlige
for å justere tjenestene når det er behovsendringer og melde om endringer til tildelingskontoret. I
enkelte kommuner fortelles det om hyppige endringsmeldinger. Hvorvidt det gjøres et nytt vedtak
er avhengig av omfanget av endringen.
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Som vi har vært inne på tidligere, svarer en god del av brukerne (21 prosent) at kommunen ikke
har innhentet informasjon om deres situasjon og behov i forbindelse med siste søknad eller endring
av tjeneste. De fleste av disse oppfatter at kommunen ikke har tatt kontakt fordi de kjenner deres
situasjon godt fra før, og at det derfor har vært unødvendig med en ny kartlegging.

En pårørende til en bruker som har hatt hjemmetjenester i flere år opplever at kommunen ikke har
vært opptatt av å kartlegge brukerens ressurser og påpeker at hverken ergo- eller fysioterapeut har
snakket med bruker om hverdagen. Som vedkommende selv sier:
«Jeg ser at dette har vært styrt av pleietjenester i mange år. Kontakten [med bruker] er
primært gjennom omsorgsmedarbeiderne.»
En annen bruker forteller at vedkommende og pårørende selv har måttet være pådriver for at
kommunen skulle få nødvendig oversikt over situasjonen, og opplever at kommunen «ikke har vært
på banen». Vedkommende utviklet demens og fikk diagnose for dette som angivelig ble
kommunisert til kommunen, uten at kommunen iverksatte tiltak. Pårørende oppfattet i denne
situasjonen at egne personlige relasjoner med hjelpeapparatet var nøkkel til iverksetting av
tjenester.
En tredje bruker, som hadde behov for sårstell, opplevde at tildelingsprosessen tok for lang tid,
uten noen form for kontakt, og at såret hadde grodd da kommunen kom for å kartlegge behovet. I
andre tilfeller hvor bruker svarer at kommunen ikke har innhentet informasjon om deres situasjon,
har de kun vært kartlagt av spesialisthelsetjenesten eller venter på at søknaden skal bli behandlet
og har derfor foreløpig ikke vært i kontakt med kommunen.
De klart fleste av brukerne som har blitt intervjuet opplever at deres egne behov har blitt vektlagt i
søknaden. Inntrykket fra intervjuene er at mange av behovene er nokså tydelige og at kommunen
er lydhøre for hva brukerne ønsker seg. En del opplever spørsmålet som ganske trivielt. En bruker
sier det slik:
Først og fremst var det viktig å få hjelp med dusj og sånne ting.
Det er heller ikke uvanlig at brukerne allerede før kartleggingen har ønsker om hvilke tjenester de
ønsker å motta, og at kommunen tildeler tjenesten som brukeren har forespeilet. Selv om
sistnevnte situasjon i prinsippet strider med noe av ideen bak forsøksordningen, nemlig at
brukerens behov og ikke tilgangen på tjenester skal være avgjørende for tildelingen, er det mange
situasjoner hvor brukerens behov og tjenesten de ønsker seg er såpass nært tilknyttet, at det blir
kunstig å dele dem opp i to helt separate prosesser.
I situasjoner hvor det har vært uenigheter om omfanget av tjenesten, og hvor kommunen for
eksempel har tildelt færre timer eller et litt annen tjeneste enn det brukeren opprinnelig så for seg,
føler enkelte brukere allikevel at deres behov er vektlagt og har forståelse for at kommunen er nødt
til å prioritere de ressursene de har. En bruker sier det slik:
Vet ikke hva jeg skal si fordi jeg føler at de personene som har vært her er på tilbudssiden,
men at de ordningene [jeg har hatt behov for] ikke finnes helt - at det er gap mellom de to
og jeg er midt mellom.
Situasjonen viser at kommunene ikke nødvendigvis tildeler akkurat den tjenesten brukeren ønsker
og ser for seg. Forklaringen kan både ligge i at kommunen må ha tilgjengelig personell, men det
også at tildelingskriteriene som er utarbeidet i forsøksordningen legger føringer på tildelingen.
Under brukerintervjuene i 2017 fortalte flere brukere som hadde mottatt tjenester over tid og som
ønsket å utvide tjenesten, at de hadde fått avslag og at de var misfornøyd med at deres behov ikke
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hadde blitt vektlagt. Vår vurdering den gang, var at misnøyen var knyttet til omfanget, og ikke selve
prosessen. Intervjuene i 2018 og 2019 tyder på at denne konklusjonen bør nyanseres. Det er fullt
mulig at brukeren oppfatter at deres behov blir ivaretatt i søknaden selv om de får avslag, hvis
dialogen og prosessen med å avklare behovene er gode.
På spørsmålet om brukeren fikk være med på å fastsette mål for tjenesten svarte 61 prosent ja.
Mange av målene som kom frem i intervjuene handlet om aktivisering, at brukeren skulle klare seg
selv og gjøre hverdagen lettere. Blant de 32 prosentene for svarte nei er det en god del som
allikevel oppfatter at målet for tjenesten er implisitt eller ikke særlig relevant for dem.
Vi spurte også brukerne om de oppfattet at personene som vurderte søknaden hadde den rette
kompetansen. De fleste beskriver at kartleggingsmøtene i hjemmet eller hos kommunen fungerte
godt, og totalt sett svarer 74 prosent at de opplevde personene som kompetente. En god del synes
det var vanskelig å vurdere som personene hadde den rette kompetansen, og det var vanlig at
brukeren ikke skilte mellom ansatte som utførte tjenesten og ansatte som vurderte søknaden. 21
prosent svarte vet ikke på spørsmålet.
En person beskriver at selv om vedkommende oppfatter at kommunen kjenner godt til brukerens
situasjon, mangler kommunen kompetanse om diagnosen og hvilke utfordringer den gir.
Alt i alt svarer 85 prosent at de er fornøyd med kommunenes håndtering av siste søknad. 6 prosent
sier seg misfornøyde og 7 prosent sier at de hverken er fornøyd eller misfornøyd.
Brukernes vurdering av tjenestene
De alle fleste, 84 prosent, svarer også at tjenesten i stor grad er tilpasset deres behov. 16 prosent
svarer at tjenestene i hverken stor eller liten grad er tilpasset deres behov. Vi har i hele perioden
2016-2019 nesten ingen eksempler på brukere som svarer at tjenestene i liten grad er tilpasset sitt
behov.
Vår vurdering av brukernes svar
Et av hovedinntrykkene fra intervjuene med brukerne er at tildelingsprosessen som ligger til grunn
for forsøksordningen, som man oppsummert kan si handler om at tildelingskontoret gjennomfører
en kartlegging av hva som er viktig for brukeren før den tildeler en tjeneste, ofte har begrenset
relevans for mange brukere. Tjenestebehovene er ofte ukompliserte, kun for en kort periode eller
på en annen måte av en slik karakter at mange brukere opplever at formaliserte prosesser rundt
hva som var viktig for dem i liten grad er relevant. Dog opplever brukerne som har deltatt i
kartleggingssamtaler at samtalene fungerer godt og de føler seg ivaretatt.
Få av brukerne vi har vært i kontakt med opplever at deres tjenestebehov kunne vært løst på en
annen måte, som for eksempel på et lavere trinn i omsorgstrappa. Med forbehold om at vi har
intervjuet for få personer til å komme frem til generaliserbare slutninger, er det lite fra
brukerintervjuene som tilsier at utsagn av typen «jeg ønsket å komme på sykehjem, men alt jeg fikk
var trening», er særlig utbredt. Kartlegging av brukere med formål om å gi tjenester på et lavere
trinn på omsorgstrappa er nok enda mer relevant der brukerne har mer diffuse helseplager eller
mer komplekse hjelpebehov.
I tillegg er det viktig å poengtere at dynamikken mellom brukeren og utførerenheten er viktig for å
vurdere om tjenestene som er satt inn fyller brukerens behov. Formaliserte tildelingsprosesser hvor
innhenter informasjon om brukerens behov og hva som er viktig for dem ser ut til å ha en større
funksjon i tildeling av tjenester for helt nye brukere eller i prosesser hvor brukeren får mer
komplekse behov. I slike prosesser kan brukeren være usikker på hvilke tjenester de har behov for
eller krav på, og dialogen mellom bruker og tildelingskontoret kan avdekke behovene.
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Det fremkommer få beskrivelser som tyder på at kommunene er tydelige på å stille spørsmål om
og prøve å identifisere brukernes egne ressurser. Et av målene med tildelingsprosessen er å
synliggjøre hva brukerne har behov for, og implisitt i det er også å identifisere hva brukerne ikke
har behov for. Slik vi oppfatter det, vil en mer systematisk kartlegging av brukernes ressurser bidra
til å bevisstgjøre og aktivisere brukere på en del områder. Det kan for eksempel være trening eller
sosialt samvær. Dette er også relevant for brukere som har mottatt tjenester over tid og hvor
behovene har vært stabile.

5.4.2

Pårørendes vurdering av tildelingsprosessen

Pårørendes vurderinger kan være en viktig kilde til å forstå hvordan brukerne behandles i tildelingsprosessene.
Vi har kartlagt pårørendes vurderinger av tildelingsprosessen i A-kommunene i forsøksperioden
ved å gjennomføre gruppeintervjuer med pårørende, samt be deltakerne i intervjuene om fylle ut et
spørreskjema. På grunn av lavt antall informanter presenteres resultatene samlet, i stedet for hver
enkelt kommune. Vi gjør leseren også oppmerksom på at utvalget av pårørende stort sett er
forskjellig alle årene. Det betyr at forskjeller i svarene ikke uten videre kan tolkes som en forbedring
eller forverring, ettersom andre bakenforliggende variable, som for eksempel sykdomsforløp eller
sosiale forhold, kan være systematisk forskjellig hvert år. Det at kommunene selv har rekruttert
pårørende kan også ha bidratt til et skjevt utvalg. Tolkningen av resultatene bør derfor gjøres med
en viss varsomhet.
Figur 5-7 viser i hvilken grad de pårørende opplever at kommunen innhentet informasjon om
brukers situasjon og behov når de skulle vurdere søknaden. Det er en klar overvekt av positive
svar alle år, altså at de pårørende opplever at kommunen innhenter behov om brukers situasjon og
behov. Det er forholdvis liten forskjell i scorene, selv om 2018 ligger litt høyere enn for de andre
årene. Kun 5 personer i årene 2016-2019 har svart i svært liten eller ganske liten grad.
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Figur 5-7 Kan du angi i hvilken grad kommunen innhentet informasjon om brukers situasjon og behov?
Figur 5-8 viser pårørendes svar på om kommunen innhentet informasjon om hva som var viktig for
bruker for å få dekket hjelpebehovet. Det er også her en overvekt av positive svar alle år og en liten
økning frem til 2018. Selv om forskjellene er små, er totalscoren noe lavere på dette spørsmålet
sammenlignet med det forrige, som viser at de pårørende oppfatter at kommunen er mer opptatt av
å innhente informasjon om bruker enn informasjon om hva som er viktig for bruker.
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Figur 5-8 Kan du angi i hvilken grad kommunen innhentet informasjon om hva som var viktig for bruker/hvordan
bruker ønsket å få dekket hjelpebehovet?

Figur 5-9 viser pårørendes svar på om de pårørende oppfatter at innspillene som ble gitt om
brukers situasjon ble tatt med i kommunens vurdering av saken. Også på dette spørsmålet er det
en overvekt av positive svar i alle årene og det er liten forskjell å spore når det gjelder endringer
mellom årene.
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Figur 5-9 Kan du angi i hvilken grad innspillene som ble gitt om brukers situasjon og hva som var viktig for
bruker ble tatt med i kommunens vurdering av saken?
Note: Fordi scoren er rundet av til nærmeste desimal fremstår søylene i 2017 og 2018 som forskjellige selv
om begge viser scoren 4,0.

Figur 5-10 viser pårørendes svar på om de oppfatter at kommunen innhentet informasjon fra en
tredjepart som var viktig for vurderingen av søknaden. Et flertall opplever at kommunen i ganske stor
eller i svært stor grad innhentet tredjepartinformasjon som var viktig for vurderingen bortsett fra i
2019 hvor tre respondenter svarer i svært liten eller i liten grad, slik at summen av respondentenes
svar blir på det jevne.
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Figur 5-10 Kan du angi i hvilken grad du opplevde at personene som vurderte søknaden/det meldte
hjelpebehovet, hentet inn nødvendig og relevant informasjon fra tredjepart, slik som dokumentasjon fra
fastlege, pårørende eller andre, som var viktig for vurderingen av søknaden?
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Figur 5-11 viser respondentenes svar på om de opplever at kommunen ivaretar prinsippet om
likebehandling i tildeling av tjenester, altså at like tilfeller behandles likt. Det er generelt en
oppfatning blant de pårørende at kommunene ivaretar prinsippet i ganske stor grad. Den samlede
scoren er derimot den laveste sammenlignet med de andre spørsmålene, med en liten økning i
2018 i forhold til tidligere år. Ganske mange svarer «vet ikke», noe som kanskje ikke er så
overraskende med tanke på at mange pårørende trolig ikke har oversikt over tildelingsprosessene
for andre brukere.
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Figur 5-11 I hvilken grad mener du kommunen ivaretar prinsippet om likhetsbehandling i tildelingen av
tjenester?

Figur 5-12 viser pårørendes svar på om de opplevde at personene som vurderte søknaden hadde
den rette kompetansen. De fleste svarer i ganske stor grad. Scoren har vært litt synkende i
perioden.
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Figur 5-12 Siste gang du bistod brukeren med å søke om en tjeneste. I hvilken grad opplevde du at personene
som vurderte søknaden hadde den rette kompetansen?

Figur 5-13 viser respondentenes svar på om de alt i alt er fornøyd eller misfornøyd med
kommunens håndtering av brukerens siste søknad. Svarene er i stor grad positive, og den samlede
scoren er den høyeste sammenlignet med de andre spørsmålene.
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Figur 5-13 Alt i alt. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med kommunens håndtering av brukerens siste
søknad?
Figur 5-14 viser de pårørendes svar på om de samlet sett synes kommunens tjenester dekker

brukerens hjelpebehov. Her også har respondentene positive opplevelser av kommunen, og
resultatene viser at de i stor grad opplever at behovet blir dekket, og scoren er den nest høyeste
sammenlignet med de andre spørsmålene.
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Figur 5-14 Når du tenker på tjenesten(e) bruker mottar fra kommunen samlet sett, i hvilken grad vil du si at dette
dekker brukers (hjelpe)behov?

5.4.3

Ansattes vurdering av brukermedvirkning i tildelingsprosessen

Vi har vært opptatt av å kartlegge kommunenes informasjonsinnhenting og brukermedvirkning i
tildelingen. Vi spurte de ansatte om i hvilken grad de hadde praksis med å innhente:
•
•
•

tilstrekkelig informasjon om brukers situasjon og behov
tilstrekkelig informasjon om hva som var viktig for brukeren
informasjon fra pårørende når det var relevant

Og om:
•
•
•

vedtakene gjenspeiler brukernes behov
kommunen har gode kanaler/arenaer for informasjon og dialogutveksling med brukere og
pårørende
brukermedvirkning er godt dokumentert
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Figur 5-15 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunene innhenter tilstrekkelig informasjon om brukers
situasjon og behov, 2016-2019
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Vi stilte også spørsmål til de ansatte om hvor vanlig det er å ha minst ett møte/en samtale med nye
brukere før de får tildelt den første pleie-/omsorgstjenesten. For de aller fleste av tjenestene vi listet
opp, dvs. helsetjenester i hjemmet, plass på institusjon, brukerstyrt personlig assistanse,
omsorgslønn, avlastning, dag-/aktivitetstilbud, omsorgsbolig og tjenester for funksjonshemmede,
svarer et klart flertall av de ansatte at de alltid eller som regel har et møte eller en samtale med nye
brukere. I perioden 2017-2019 har det vært en økning blant respondentene i A- og B-kommunene
som svarer dette, fra 89 til 93 prosent.
Blant A- og B-kommunene skiller rehabilitering og dag-/aktivitetstilbud seg noe ut i perioden, hvor
en del av respondentene svarer at de kun av og til eller sjelden gjør dette. For rehabilitering har det
imidlertid vært en reduksjon fra 25 prosent i 2017 til 13 prosent i 2019, som kan tyde på at de
oftere gjennomfører en kartleggingssamtale med nye brukere for denne tjenesten. For dag/aktivitetstilbud svarer rundt 15 prosent at de kun av og til eller sjelden gjør det.
Selv om de fleste av respondentene blant C-kommunene svarer at de alltid eller som regel har
møte med bruker før tildeling av tjeneste, er det en god del flere som svarer at de bare av og til
eller sjelden gjør dette. Det gjelder tildeling av plass på institusjon, avlastning, rehabilitering og
dag-/aktivitetstilbud. Det er tydelige forskjeller mellom kommunene.
Informasjon om hva som er viktig for bruker
Spørsmålet om hva som er viktig for brukeren representerer ifølge flere informanter en ny måte å
tenke tildeling av tjenester på. Der man tradisjonelt har bedt brukeren velge hvilken tjeneste
han/hun ønsker å søke på, tas det nå utgangspunkt i hva som er brukerens egentlige behov.
F.eks., hvis det grunnleggende problemet for en bruker er ensomhet, vil det kanskje vært
nærliggende å søke om flere timer med hjemmetjeneste eller institusjonsplass, mens et mer egnet
tilbud kunne vært besøksvenn eller tilrettelegging for transport til dagsenter.
Figur 5-16 viser svarene på om de ansatte oppfatter at kommunen innhenter tilstrekkelig
informasjon om hva som er viktig for bruker. Jevnt over oppfatter de ansatte at kommunene i
ganske eller stor grad gjør dette. Samtlige A-kommuner gir seg en høyere poengsum i 2019
sammenlignet med 2016. I fjor så vi et tydelig skifte i tabellen mellom A- og C-kommunene
sammenlignet med 2016, ved at A-kommunene vurderer seg klart bedre, mens C-kommunene klart
dårligere. Dette ser vi ikke i år. B- kommunene plasserer seg på midten.

R9272-08 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester ► 2019 ► 128

Figur 5-16 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunene innhenter tilstrekkelig informasjon om hva som er
viktig for brukeren
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Innhenting av informasjon fra pårørende
Pårørende kan i mange tilfeller være den fremste kilden til informasjon om brukeren og brukerens
behov. Innhenting av informasjon og dialog med pårørende er derfor ofte avgjørende for god
brukermedvirkning.
Figur 5-17 viser ansattes svar på hvorvidt de oppfatter at kommunen innhenter informasjon fra
pårørende når det er relevant. A-kommuner kommer en del bedre ut i 2019 sammenlignet med
2016. C-kommunene ser ut til å ha tapt noe av forspranget de hadde i 2016 sammenlignet med de
andre kommunene, og fordeler seg jevnt fra topp til bunn.
Figur 5-17 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunen innhenter informasjon fra pårørende når det er
relevant
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Vedtak som gjenspeiler brukers behov
Figur 5-18 viser ansattes svar på om de oppfatter at kommunens vedtak gjenspeiler brukers behov.
De fleste kommunene opplever at vedtakene gjør dette. Alle A-kommunene oppnår en høyere
score i 2019 enn i 2016 bortsett fra Hobøl om gir seg selv en lik score. For B- og C-kommunene
går endringene begge veier.
Figur 5-18 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunens vedtak gjenspeiler brukers behov
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Arenaer for informasjon og dialog med brukere og pårørende
Figur 5-19 viser ansattes svar på om de oppfatter at kommunen har gode kanaler/arenaer for
informasjonsutveksling og dialog med brukere og pårørende. Poengsummene varierer en god del,
og Trøgstad og Spydeberg oppnår hhv. høyest og laveste score. Respondentene fra Våler gir en
markant dårligere score i 2019 sammenlignet med 2016, noe som også var tilfellet i fjor. Alle Akommunene vurderer seg bedre sammenlignet med i 2016.
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Figur 5-19 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunen har gode kanaler/arenaer for
informasjonsutveksling og dialog med brukere og pårørende
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Dokumentert brukermedvirkning
Figur 5-20 viser svar på om de ansatte oppfatter at brukermedvirkningen er godt dokumentert.

Kommunene scorer mellom 4,1 og 3,1 som er blant de laveste sammenlignet med de andre
spørsmålene. Samtlige A-kommuner gir seg selv en bedre poengsum i 2018 sammenlignet med
2016, en utvikling vi i liten grad ser hos C-kommunene.
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Figur 5-20 Ansattes svar på om de oppfatter at brukermedvirkningen er godt dokumentert

Oppsummert brukermedvirkning
I Figur 5-21 summerer vi respondentenes svar på spørsmål om brukermedvirkning. Det samlede
inntrykket er at både A-, B- og C-kommunene oppfatter at de har god praksis knyttet til
brukermedvirkning og at A-kommunene har en vesentlig forbedret score i 2019 sammenlignet med
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2016. Også B-kommunene har en økning sammenlignet med nullpunkt i 2016, mens Ckommunene (kontrollkommunene) oppnår en ganske lik score begge år.
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Figur 5-21 Oppsummert opplevelse av brukermedvirkning

På alle spørsmålene som ble stilt har et flertall av de pårørende positive opplevelser av
kommunens håndtering. Ingen av spørsmålene får mer enn fire svar som er negative, i svært liten
grad eller i liten grad. Kommunene har fortsatt mulighet til å forbedre seg, spesielt med tanke på å
ta hensyn til hva som er viktig for brukere og likebehandling av brukere.

5.5 Kompetanse og samhandling i tildelingsprosessen
Under presenterer vi funn på spørsmål som gjelder kompetanse og samhandling i tildelingen. Vi
har stilt spørsmål om:
•
•
•

fagkompetanse og samhandling i tildelingsprosessene
kvalitet på saksbehandlingen/det forvaltningsfaglige
innhenting av informasjon fra tredjepart

Figur 5-22 viser respondentenes samlede score på spørsmål knyttet til kompetanse og
samhandling. Vi ser at både A- og B-kommunene oppnår en klart høyere score i 2019
sammenlignet med nullpunkt i 2016. C-kommunenes hadde høyest score i 2016, men hos disse
har scoren falt og ligger lavest blant kommunegruppene i 2019.
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Figur 5-22 Kompetanse og samhandling i tildelingen

5.5.1

Kapasitet i tildelingen

Ressurser er naturligvis en sentral forutsetning for å få til gode tildelingsprosesser. Figur 5-23 viser
svarene fra spørreundersøkelsen til de ansatte på om de oppfatter at det er avsatt tilstrekkelige
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ressurser til tildeling av tjenester. Kommunenes score varierer mellom scorer på 3,9 og 2,0, som er
en del lavere enn for de andre spørsmålene. Os og Selbu gir seg selv høyest score. Økningen i Os
kom allerede i 2017. Hobøl har svingt en del i perioden, og vurderte ressurssituasjonen som knapp
i 2016 og 2017, klart bedre i 2018, men med ny tilbakegang i 2019. Mens 3 av 4 A-kommuner har
økt score fra 2016 til 2019, gjelder dette bare 1 av 6 C-kommuner.
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Figur 5-23 Ansattes svar på om de oppfatter at det er avsatt tilstrekkelige ressurser til tildeling av tjenester

Tabell 5-13 viser at de ansattes opplevelse av at det er avsatt tilstrekkelige ressurser henger sterkt
sammen med utviklingen av årsverk. Både Os og Stjørdal har hatt en betydelig økning, noe som
gjenspeiles i de ansattes opplevelse av å ha tilstrekkelige ressurser.
Tabell 5-13 Årsverk i tildelingsenheten 2016-2019. Kilde: egen sammenstilling basert på innrapportering fra
kommuner

2016
Kommune

A-kommuner
Hobøl
Lillesand
Os*
Stjørdal
A Totalt
B-kommuner
Selbu
Spydeberg**
B Totalt

jan

sept

2017

2018

2019

sept

sept

sept

Endring
jan 2016sept 19

2,5
5,3
8,0
7,6
23,4

2,5
5,3
9,5
7,6
24,9

2,6
6,4
10,5
9,2
28,7

2,3
6,4
11,8
9,2
29,7

2,1
4,8
13,9
10,2
31,0

-0,4
-0,5
5,9
2,6
7,6

1,5
2,0
3,5

1,5
3,6
5,1

1,1
2,8
3,9

1,4
2,8
4,2

1,6
2,8
4,4

0,1
0,8
0,9

C-kommuner
Fjell
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0,0

Oppdal
Søgne
Trøgstad
Våler
Østre Toten***
C Totalt

4,9

4,9

4,0

4,0

4,0

2,0
9,3
16,2

2,5
10,3
17,7

2,5
10,3
16,8

2,5
10,7
17,2

3,0
10,7
17,7

0,0
-0,9
0,0
1,0
1,4
1,6

Totalsum

43,1

47,7

49,4

51,1

53,1

10,1

* Inkluderer to prosjektstillinger i 2018
** Forutsatt likt som 2017 grunnet ufullstendig/usikkert datagrunnlag
*** Har også NAV-relaterte funksjoner. Prosjektstillinger trukket ut.

5.6 Rutiner og verktøy i tildelingsprosessen
Under presenterer vi funn når det gjelder organisering, rutiner og verktøy for tildeling. Vi har stilt
spørsmål om:
•
•
•
•
•
•
•

Forhold mellom vedtak og faktiske utførte tjenester
Organiseringen av tildelingsprosessen
Likebehandling i tildeling
Enhetlige og faste rutiner for tildeling
Revurdering av vedtak
Bruk av verktøy (kartleggingsskjema, veileder for tildeling og søknadsskjema)
IKT-system som støtter tildeling

Figur 5-24 viser summen av respondentenes svar på spørsmål knyttet til organisering, rutiner og
verktøy for tildeling. A-kommunene har også for disse spørsmålene samlet sett en vesentlig bedre
score i 2019 enn i 2016. Respondentene fra B-kommunene svarer også mer positivt, mens Ckommunene har en liten nedgang.
Figur 5-24 Organisering, rutiner og verktøy for tildeling
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Opplevd likhet i tildelingsprosessen

Likhet i tjenesteutøvelsen er et ideal for de fleste offentlige virksomheter, og er også et av de
overordnede målene for forsøket. Likebehandling i tildelingen av tjenesten vil trolig også gjenspeile
hvorvidt kommunen har gode rutiner og verktøy i tildelingen.
Figur 5-25 viser de ansattes svar på om de oppfatter at kommunen ivaretar prinsippet om
likebehandling i tildeling av tjenester. Poengsummene varierer mellom 4,6 og 3,6, Trøgstad og Os
gir seg selv best score og Hobøl og Østre Toren gir seg selv lavest. Bortsett fra Hobøl, gir Akommunene seg bedre score i år sammenlignet med 2016.
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Figur 5-25 Ansattes svar på om de oppfatter at kommunen ivaretar prinsippet om likebehandling i tildeling av
tjenester

5.6.2

Nærmere om vedtakene

For å supplere analysen har vi, i tillegg til intervjuer med brukere, pårørende og andre informanter i
kommunene, gjennomgått vedtak (melding om vedtak/underretning om vedtak) fra A-kommunene
fra 2015/2016 og 2019. Totalt er 34 vedtak fra 2015/2016 og 22 vedtak fra 2019 gjennomgått.
Gjennomgangen har omhandlet både førstegangsvedtak, revurderinger, men også avslag på
søknad om tjenester.
Utgangspunktet for saksbehandling og tildeling av helse- og omsorgstjenestene er at det skal tilbys
riktige tjenester til rett tid og i tilstrekkelig omfang. Kommunalt ansatte som arbeider med
saksbehandling og tildeling av helse- og omsorgstjenester forvalter et stort ansvar på vegne av
myndighetene, og tjenestene er ofte av stor betydning for pasient, bruker og pårørende. God
saksbehandling er viktig for å kvalitetssikre tildelingen av tjenestene.
Enkeltvedtak
Etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-7 skal det fattes enkeltvedtak ved tildeling, endring eller
avslag på tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 3-8 som er
ment å vare lenger enn to uker. De tjenestene som omfattes av dette er:
► Helsetjenester i hjemmet
► Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt
► Plass i institusjon, herunder sykehjem
► Nødvendig pårørendestøtte, herunder opplæring og veiledning, avlastningstiltak og
omsorgsstønad
► Tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
At reglene om enkeltvedtak gjelder, innebærer blant annet at parten(e) skal varsles, at vedtaket
skal være begrunnet og at partene(e) skal underrettes skriftlig om vedtak, begrunnelse og
klagemuligheter.
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Den viktigste delen av vedtaket er avgjørelsen av om personen har rett til helse- og
omsorgstjenester fra kommunen og i så fall i hvilket omfang, samt avgjørelsen av hvordan det
konkrete tjenestetilbudet skal utformes. Kravene til selve enkeltvedtaket fremgår av
forvaltningsloven.
Utvikling i vedtakene
Formålet med gjennomgangen av vedtakene har vært å se om ny og økt kompetanse, nye verktøy
og endret praksis har medført endringer i utformingen av vedtakene. I gjennomgangen av
vedtakene har det vært særlig fokus på om utformingen av vedtakene og i hvilken grad det enkelte
vedtak inneholder:
► Lovanvendelse, herunder rettighetsavklaring3 og hjemmel for beslutning
► Individuell begrunnelse
► Dokumentert brukermedvirkning
► Dokumentert mål for bruker
► Informasjon om av endringer og hvordan dette kan medføre endringer i utmålt tjeneste
► Tydelig språk ifm. klageadgang
Selv om ikke utvalget av saker nødvendigvis er representativt for kommunens praksis, gir
gjennomgangen en indikasjon på om det har skjedd forbedringer i løpet av forsøket og om det er
mulig med ytterligere forbedringer.
Av Tabell 5-14 fremkommer det at det har vært en positiv utvikling innenfor alle områdene vi har
sett på, bortsett fra bruk av individuell begrunnelse. Samlet sett ser man at andel vedtak som fyller
de ulike kriteriene har økt fra 65 prosent i 2015/2016 til 80 prosent i 2019. I det følgende vil vi se
nærmere på de ulike kriteriene. Vi redegjør også kort hva som ligger til grunn for vurdering av de
gitte kriteriene.
Tabell 5-14 Resultat av gjennomgang av vedtak i A-kommunen andel av vedtakene som fyller kriteriene

Kriterier

2015/2016

2019

Lovanvendelse for vedtak

91 %

100 %

Individuell begrunnelse for vedtak

69 %

68 %

Dokumentert brukermedvirkning i vedtak

35 %

64 %

Dokumentert mål for brukeren i vedtak

35 %

55 %

Behov og endringer i utmålt tjeneste

82 %

100 %

Tydelig språk ifm. klageadgang

65 %

91 %

Lovanvendelse.
I 2015/2016 hadde 91 prosent av vedtakene riktig lovanvendelse. Riktig lovanvendelse betyr her at
det skal foretas en fullstendig og korrekt hjemmelshenvisning. Dersom kommunen mener at
personen har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester og at bistandsbehovet kan dekkes ved
hjelp av f.eks. helsetjenester i hjemmet, er den korrekte hjemmelshenvisningen pasient- og
brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6
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bokstav a. Gjennomgang av vedtakene fra 2019 viser at alle vedtakene som ble gjennomgått
hadde riktig lovanvendelse.
Individuell begrunnelse for vedtak.
69 prosent av vedtakene i 2015/2016 inneholdt en individuell begrunnelse, i 2019 var tallet 68
prosent. Det er krav om at begrunnelsen for vedtaket skal inneholde en beskrivelse av det faktum
kommunen har lagt til grunn i saken32. Alle vedtak som ble gjennomgått inneholdt en begrunnelse,
samtidig så vi at en del kommuner hovedsakelig benyttet en gjengivelse av regelverket som
begrunnelse. Ifølge Veileder for saksbehandling av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven
utarbeidet av Helsedirektoratet, er en gjengivelse av regelverket sjelden tilstrekkelig som
begrunnelse.
Brukermedvirkning.
Kommunene skal så langt som mulig utforme tjenestene i samråd med bruker og det skal legges
stor vekt på brukers ønsker. Krav om brukermedvirkning er nedfelt i Lov om brukerog pasientrettigheter § 3-1. Vi har sett på om kommunene har en praksis som innebærer at
brukermedvirkning fremkommer skriftlig i vedtakene. Det er ikke krav om at dette skal være
dokumentert, men ettersom det både stilles krav om brukermedvirkning og at forsøket legger stor
vekt på dette, er vurderingen at hvordan brukermedvirkning er ivaretatt bør fremkomme som en del
av begrunnelsen og målsettingen i vedtaket. Gjennomgangen viser at mange vedtak inneholder
lovtekst om brukermedvirkning, men at brukermedvirkning kun var dokumentert i 35 prosent av
vedtakene fra 2015/2016 og i 60 prosent av vedtakene fra 2019.
Mål for brukeren
I forsøket er det lagt stor vekt på at man skal belyse hva som er viktig for den enkelte. Det er blant
annet utarbeidet en intervjuguide som skal benyttes i kartleggingen og som bygger rundt
spørsmålet «hva er viktig for deg?» Dette er informasjon som bør ligge til grunn for beslutningene
som tas, og bør derfor også være en del av begrunnelsen for vedtaket.
Som en forlengelse av brukermedvirkning og spørsmålet om «hva er viktig for deg» ønsket vi å se i
hvilken grad vedtakene inneholdt en målsetting, eller brukers egne mål. Gjennomgangen viste at
kun 35 prosent av vedtakene fra 2015/2016 inneholdt brukers eller annen målsetting. Av vedtakene
som ble gjennomgått fra 2019 inneholdt 60 prosent av vedtakene en målsetting. Vi ser at vedtak
om hverdagsrehabilitering både viser til konkret brukermedvirkning og mål for bruker, i tillegg til
målsetting med innvilget tjeneste.
Endringer
Et grunnleggende prinsipp er at vedtak/tjenester ikke kan endres eller avsluttes uten at det er
endringer i behov og/eller omsorgsituasjonen. Informasjon om dette bør derfor fremkomme skriftlig
i underretningen om vedtak. Gjennomgang av vedtakene fra 2015/2016 og 2019 viser at
hovedvekten av vedtakene hadde denne informasjonen. I 2015/2016 inneholdt 82 prosent av
vedtakene denne informasjonen. I 2019 inneholdt alle vedtak informasjon om dette.
Klageadgang
En viktig del av partens rettsikkerhet er at man har anledning til å klage på et enkeltvedtak. Det
stilles strenge krav om klagesaksbehandling til kommunene, og klageadgang skal fremkomme
skriftlig i underretningen om vedtak. Alle vedtak vi gjennomgikk inneholdt opplyser om
klageadgang. I noen vedtak kan det se ut som om kommunen i hovedsak har gjengitt reglene. Det
medfører at det blir mye tekst og språket som benyttes kan være lite forståelig. Gjennomgangen

32

Jf. forvaltningsloven § 25 andre ledd
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viser videre at beskrivelsen av klageadgang kan variere fra vedtak til vedtak i samme kommune.
Gjennomgangen av vedtak fra 2019 viser at mange kommuner har forenklet beskrivelsen av
klageadgang siden 2015/2016 (91 prosent av vedtakene).
Oppsummering
Fra 2015/2016 til 2019 har det altså vært en positiv utvikling innenfor 5 av 6 kriterier:
► en høyere andel av vedtakene benytter riktig lovanvendelse
► en høyere andel vedtak inneholder individuelle begrunnelse
► høyere andel vedtak med dokumentert brukermedvirkning
► høyere andel vedtak hvor mål for bruker fremkommer
► høyere andel vedtak hvor informasjon om endringer samt klageadgang fremkommer.
Os kommune har hatt en positiv utvikling innenfor alle indikatorene vi har gjennomgått, mens de
øvrige kommunene har det ikke. Gjennomgangen viser imidlertid at alle kommunene kan bli bedre
når det gjelder:
► Individuell begrunnelse for vedtak
► Dokumentert brukermedvirkning i vedtak
► Dokumentert mål for brukeren i vedtak
Gjennomgangen har ikke innbefattet en generell vurdering av klart språk. Vi ser at kommunen med
fordel bør se om det er mulig å både innfri formalkravene til utforming av vedtak, samtidig som
språket som benyttes forenkles.
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6 Økonomiske effekter av forsøket
I dette kapitlet analyserer vi økonomiske effekter av forsøket, sett både fra kommunene og fra
statens side. Vi gir innledningsvis en oversikt over problemstillingene som blir belyst i de ulike
delene.
Kapittel 6.1: Hva har skjedd med inntektene og utgiftene?
Vi gir her en beskrivelse av utviklingen av de ulike delene av tilskuddet i den nye finansieringen og
bruttoutgiftene.
Kapittel 6.2: Hvorfor har finansieringsmodellen gitt kommunene et overskudd?
For forsøket startet var det ikke opplagt at den nye finansieringsmodellen ville være mer gunstig
enn rammefinansieringen. Det har imidlertid vist seg at forsøket har gitt et betydelig overskudd. Vi
har anslått gevinster som følge av tre forklaringer: Opplegget for justering av uttrekket fra
rammetilskuddet (1), det har vært gunstig å erstatte tilskuddet for ressurskrevende tjenester med
aktivitetstilskudd (2), og at kommunene i 2017 jevnt over hadde lavere enhetskostnader enn
satsene i forsøket (3).
Kapittel 6.3: Har aktiviteten økt mer eller mindre enn behovet?
I løpet av forsøket har det vært en betydelig vekst i vedtatte timer og døgn som utløser
aktivitetstilskuddet. Samtidig har kommunene hatt en sterk vekst for befolkningsgruppene med
behov for pleie- og omsorgstjenester. Ny praksis for tildeling kan ha avdekket behov som ikke fikk
deldelt tjenester. Det er også mulig at en ny praksis for tildeling gjør brukerne mer selvhjulpne slik
at behovet for tjenester går ned. En sammenlikning av utvikling av aktivitet og behov vil være noe
av grunnlaget for å svare på resultatet av en ny praksis for tildeling.
Kapittel 6.4: Hva har skjedd med kommunenes enhetskostnader?
Vi har ikke detaljert informasjon om hva som har skjedd med kommunenes enhetskostnader etter
den detaljerte kartleggingen for 2017. Våre analyser indikerer at kommunens enhetskostnader har
økt og overskuddet har blitt redusert. Noe av forklaringen er at inntektene har økt og at det er et
krav om at midlene skal brukes opp for førsøket tar slutt. Økte enhetskostnader kan både være et
resultat av en planlagt styrking av bemanningen og at økonomistyringen er svekket.
Kapittel 6.5: Hva har skjedd med prioriteringen av tre brukergrupper?
Vår kartlegging i 2015 avdekket store forskjeller kommunene i utgiftene til tre brukergrupper:
Personer med nedsatt funksjonsevne (1), personer med psykiske problemer og rusproblemer (2)
og eldre mv (3). Spørsmålet er om det har skjedd en utjevning av tilbudet mellom 2015 og 2018.
Offisiell statistikk gir ikke informasjon om de tre brukergruppene.
Kapittel 6.6: Hva har skjedd med kommunenes brukerbetaling?
Vår kartlegging av brukerbetaling fra kommunene viser at disse fortsetter å øke i tråd med tidligere
utvikling i 3 av 4 kommuner.
Kapittel 6.7: Bruk av overskudd fra forsøket
Vår kartlegging basert på intervjuer og dokumentasjon fra kommunene, som viser hvordan
inntektene har blitt brukt på ulike tiltak og investeringer, og hva er avsatt på fond. Alle kommunene
har brukt inntektspåslaget til ulike forebyggende tjenester, kompetanseutvikling og
velferdsteknologi. Stjørdal og Os har betydelige overskudd fra forsøket og finansierer store
investeringer i sykehjem/helsehus kombinert med oppbygging av fond.
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6.1 Inntekter og utgifter
Dette delkapittelet gjennomgår inntektene kommunene har fått gjennom forsøket og utviklingen i
bruttoutgifter.

6.1.1

Tilskudd 2016-2019

Finansieringsmodellen i A-kommunene går ut på at det gjøres et uttrekk av kommunens
rammetilskudd for pleie- og omsorgstjenester. Dette erstattes av en finansieringsmodell som består
av aktivitetstilskudd (enhetspriser), et rundsumtilskudd for å dekke en del faste kostnader, pluss et
inntektspåslag. Finansieringsmodellen er nærmere omtalt i kap. 2.2.
I 2019 var det samlede nye øremerkede tilskuddet på 1 269 mill. kr (jf. Tabell 6-1). Dette er
beregnet ut fra aktivitetstilskudd per første halvår 2019, og er derfor usikkert. Merk at
finansieringsmodellen for 2016 kun hadde effekt for 6-8 måneder (avhengig av tjeneste).
Aktivitetstilskuddet (vedtakstilskuddet) omfatter 94 prosent av det samlede tilskuddet i 2019. Vi har
analysert utviklingen for de ulike tjenestene i kap. 5.1.
Rundsumtilskuddet blir brukt til å dekke utgifter til tjenester som ikke inngår i prismodellen og til
tjenester hvor det er lite hensiktsmessig med enhetspriser. Nivået på tilskuddet er fastlagt etter en
kartlegging av nivået for disse utgiftene i den enkelte kommune. Hvert år blir rundsumtilskuddet
bare justert for pris- og lønnsveksten. Tilskuddet blir altså ikke justert for demografiske endringer. I
2018 varierte andelen som rundsumtilskuddet utgjør av det samlede tilskuddet mellom 3,1 prosent i
Hobøl og 5,4 prosent i Lillesand.
I løpet av perioden har føring av utgiftene for frivilligsentralene vært flyttet fra pleie og omsorg
(funksjon 234) til kultur (funksjon 385). Endringen har ført til at rundsumtilskuddet ikke lenger
dekker utgiftene til frivilligsentraler. På den annen side dekker nå aktivitetstilskuddene utgifter til
utskrivningsklare pasienter innen psykisk helse. De to forholdene har omtrent samme effekt i hver
sin retning, slik nettoeffekten på hva tilskuddene dekker ikke har endret seg i særlig grad.
Inntektspåslaget er på omtrent samme nivå gjennom de tre årene forsøket har vart.
Tabell 6-1 Tilskudd i forsøket 2016- 2019. Mill. kr, løpende priser. Kilde: Helsedirektoratet33

Hobøl
Lillesand
Os
Stjørdal
I alt

6.1.2

2016
55
104
169
199
526

Samlet tilskudd
2017 2018 2 019
115
120
119
224
235
257
375
419
443
442
440
449
1 157 1 215 1 269

2016
51
94
154
181
480

Vedtakstilskudd
2017 2018 2 019
108
113
112
205
216
238
349
392
416
409
407
415
1 071 1 128 1 180

Rundsumtilskudd
2016 2017 2018 2 019
2
4
4
4
6
12
12
13
8
17
17
17
10
21
21
21
26
53
55
55

2016
2
4
6
8
20

Inntekspåslag
2017 2018 2 019
4
4
4
7
7
7
10
10
10
12
12
13
32
33
34

Tilskuddet sammenliknet med uttrekket

Finansieringsmodellen innebærer at rammetilskuddet og tilskuddet til ressurskrevende tjenester blir
erstattet med aktivitetstilskudd og rundsumtilskudd. I tabellen under har vi sammenliknet finansieringen i forsøket med uttrekket fra rammetilskuddet og det som er overført fra
tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester.

33 Aktivitetstilskuddet for 2019 basert på anslag fra Helsedirektoretat. Dersom utbetalingene fortsetter på
samme nivå som første halvår blir tilskuddet på 1180 mill. kr i 2019.
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Tabell 6-2 Summen av uttrekk og tilskudd til ressurskrevende brukere sammenliknet med summen av
aktivitetstilskudd og rundsumtilskudd 2016-2019 i mill. kr. Kilde: Helsedirektoratet

Uttrekk+ressurskrevende
2016 2017 2018 2 019
51
102
106
109
99
198
207
213
153
305
320
328
189
375
393
404
492
980 1 026 1 054

Hobøl
Lillesand
Os
Stjørdal
I alt

Vedtak+rundsum
2016 2017 2018 2 019
52
111
117
115
100
217
228
250
163
366
409
433
191
430
428
436
506 1124 1182 1235

Differanse
2017 2018
10
11
19
21
61
89
55
35
144
156

2016
2
0
10
2
14

2 019
6
37
105
33
181

I 2019 er det anslått at de fire kommunene fikk 1 235 mill. kr av samlet tilskudd for vedtaks- og
rundsumtilskudd (jf. tabellen over), noe som tilsvarer en differanse (sammenlignet med uttrekket)
på 181 mill. kr. Differansen har økt gjennom perioden.
Den nye finansieringen gir altså A-kommunene høyere inntekter enn i de ordinære
rammetilskuddene. I perioden 2016-2019 har dette gitt samlede ekstra overføringer fra staten til
kommunene på 495 mill. kr., i tillegg til inntektspåslaget på 119 mill. kr.

6.1.3

Bruttoutgifter 2001-2018

Bruttoutgiftene målt i faste priser34 vist i figuren under kan sies å gi et godt uttrykk for aktiviteten for
pleie- og omsorgsutgiftene i kommunene. Vi har sett på om aktiviteten har økt etter at forsøket
startet.

Brutto driftsutgifter- faste priser
1 400

Alle seks Ckommuner

Millioner 2018-kroner

1 200
1 000
800

Alle fire Akommuner

600
400

Begge B-kommunene

200
0
2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

Figur 6-1 Korrigerte brutto driftsutgifter 2001-2018 i faste 2018-priser samlet for A-kommunene, Bkommunene og C-kommunene

I perioden fra 2001-2018 har aktiviteten økt med 82 prosent i A-kommunene, 80 prosent i Bkommunene og 60 prosent i C-kommunene (jf. Figur 6-1). I A-kommunene har veksten vært særlig
sterk etter 2016, altså i perioden forsøket har vart. Veksten i B-kommunene skjedde i første rekke i
første delen av perioden, mens den i C-kommunene er mer spredt ut over hele perioden.

34

Omregningen til faste priser er gjort på grunnlag av kostnadsdeflatoren for kommunene vist i rapporten juni
2019 fra «Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU)».
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Figur 6-2 Korrigerte brutto driftsutgifter 2001-2018 i faste 2018-priser for de fire A-kommunene

Det er betydelige forskjeller i veksten mellom de fire A-kommunene (jf. Figur 6-2). Veksten har vært
særlig sterk i Os. Her har utgiftene vokst mer etter at forsøket startet. I de andre tre kommunene er
veksten mer på linje med utviklingen før forsøket startet.

6.2 Tre forklaringer til overskudd for A-kommunene
Da forsøket startet opp var det vanskelig for kommunene å vite om forsøket ville gi kommunen
høyere eller lavere inntekter enn ordinær rammefinansiering. En viktig grunn er at det færreste
kommuner har kartlagt nivået på egne enhetskostnader. Dersom nivået i kommunen er lavere enn
de statlige satsene går kommunen med overskudd, og er de høyere så blir det et underskudd. I
løpet av forsøket har det av ulike grunner vist seg at deltakelsen i forsøket har gitt betydelige
gevinster. Disse økonomiske gevinstene kan sies å være en viktig del av intervensjonen som
forsøket innebærer. Men denne effekten var altså ikke planlagt før forsøket startet, med unntak av
inntektspåslaget som var en del av forsøksopplegget.
Ser man på hele forsøksperioden (2016 til 2019) har vi beregnet at statens utgifter i de fire Akommunene økt med 495 mill. kr.35, pluss det forutsatte inntektspåslaget på 119 mill. kr.
Kommunene har altså mottatt 614 mill. kr. mer gjennom forsøket, sammenlignet med det de ville
fått dersom de ikke deltok. Dette tilsvarer 17,6 prosent av utgiftene til pleie- og omsorgstjenestene.
Samlet sett anslår vi at økningen i overføringer fra staten til kommunene kan fordeles som i Tabell
6-3:
Tabell 6-3: Forklaring på økte overføringer fra staten til A-kommunene 2016-2019, og anslag i mill.kr.

Effekt

Anslått i mill. kr

Forklaring

Inntektspåslag

119

Fire prosent av utgiftene til pleie- og omsorgstjenester.

Demografikomponent

228

Avvik i justering av rammetilskudd. Tilfaller andre
sektorer i kommunen.

35

Tall for 2019 er estimert basert på aktivitetstilskudd mv. for første halvår 2019.
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Ressurskrevende
tjenester36

92

Effekt av at mye av økningen i ressurskrevende
tjenester finansieres av staten

Enhetskostnader
og endring i
aktivitetsnivå

175

To mulige effekter som forklarer differansen mellom
øvrige effekter og totalsum. Vår vurdering er at det i
hovedsak skyldes enhetskostnader.

Totalt

614

Disse beskrives nærmere under:
► Inntektspåslag: Inntektspåslaget er en del av det som er forutsatt i forsøket, og skal blant annet

finansiere merarbeid ved deltagelse og andre satsinger innen pleie og omsorg.
Inntektspåslaget utgjør 4 prosent av utgiftene til pleie- og omsorgstjenester, med et øvre tak på
25 mill. kr per kommune.
► Justering av uttrekket for demografisk utvikling: De fire A-kommunene har alle en sterk vekst i

aldersgruppene som utløser behovet for pleie- og omsorgstjenester. Denne veksten bidrar til å
øke nivået på rammetilskuddet. Uttrekket i forsøket er imidlertid basert på en mer forsiktig
vekst. Resultatet er en økonomisk gevinst for kommunens øvrige tjenester.
►

Erstatning av tilskuddet for ressurskrevende tjenester med aktivitetstilskudd: I forsøket blir
tilskuddet til ressurskrevende tjenester erstattet med aktivitetstilskudd. Fra 2015 til 2018 har
kommunenes egenandel økt fra 138,9 til 181,8 mill. kr. I forsøket blir hele veksten finansiert av
det aktivitetsbaserte tilskuddet. Hadde ikke kommunene vært med i forsøket måtte de selv
finansiert egenandelen. Deltakelsen i forsøket gir altså kommunene en økonomisk gevinst.
► Kommunenes enhetskostnader og endring i aktivitetsnivå. Slik vi analyserer det vil differansen
mellom de økte overføringene på den ene siden og det som kan forklares av
demografikomponenten, ressurskrevende tjenester og inntektspåslag på den andre, enten
måtte forklares av enhetskostnader eller aktivitetsnivå. Vår vurdering er at denne gevinsten
først og fremst skyldes at kommunene har egne enhetskostnader som er vesentlig lavere enn
det de får gjennom satsene i forsøket. Dette gjør at pleie- og omsorgssektoren får mer betalt
for å produsere de samme tjenestene. Denne analysen baserer seg på at:
o

Enhetskostnadene til kommunene er lavere enn satsene: Vi har foretatt detaljerte
beregninger av kommunenes egne enhetskostnader for 2017 37, og gevinster og tap
som følge av at kommunenes enhetskostnader avviker fra de statlige satsene. Denne
viser at kommunene har egne enhetskostnader som i gjennomsnitt ligger godt under
satsene i forsøket.

o

Vi har ikke kunnet påvise endringer i aktivitetsnivå utover det som kan forklares av
behovsveksten, jf. kap. 6.3.

Resultatet av beregningene er vist i tabellen under.

36

2019 forutsatt lik som 2018
Agenda Kaupang (2018): «Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og
omsorgstjenester – analyse av økonomisk utvikling og beregning av kommunale enhetskostnader»

37
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Tabell 6-4 Beregnet økonomisk gevinst for kommunene i 2016-2018. Millioner kroner i faste 2019-priser

Kommune
Hobøl
Lillesand
Os
Stjørdal
I alt

Justering av uttrekk for demografi
2016
2017
2018
2019
3,1
8,4
7,9
11,5
2,2
2,4
10,1
12,0
4,0
21,8
28,5
44,2
5,9
14,2
21,5
26,8
16,8
49,3
67,8
94,3

Ressurskrevende
Enhetstjenester
kost
2016
2017
2018
2017
3,3
2,5
2,4
-2,2
2,4
7,1
9,1
10,0
6,1
3,5
21,2
15,6
2,9
7,7
-4,6
32,4
14,6
20,8
28,1
55,8

Gevinstene er betydelige og de har økt for de to områdene hvor gevinstene er beregnet for alle år.
I det følgende gir vi en mer detaljert omtale av våre beregninger på de ulike områdene.

6.2.1

Justering av uttrekket for demografisk utvikling

Uttrekk fra rammetilskuddet
Hvert år blir det ordinære rammetilskuddet redusert og erstattet med den nye finansieringen.
Reduksjonen er basert på kommunens nettoutgifter i 2015 for pleie- og omsorgstjenester
(KOSTRA 234, 253, 254 og 261). Uttrekket tilsvarer altså forbruket for omsorgssektoren i 2015.
Reduksjon basert på forbruk innebærer at uttrekket tar hensyn til den enkelte kommunens faktiske
prioriteringer i den enkelte kommune. Opplegget bidrar også til å skjerme sektorene som ikke er
med i forsøket.
Det blir så foretatt beregninger med tilpasninger av uttrekket til det aktuelle år. For hvert år er det
så korrigert for pris- og lønnsvekst38. Opprinnelig var det planlagt at uttrekket skulle korrigeres for
«den generelle veksten i kommuneøkonomien».
Underveis har opplegget blitt justert. Kommunene i forsøket har argumentert for at uttrekket da ville
bli urimelig høyt. For 2017 er det valgt en annen metode for korrigering som gjør at uttrekket har
blitt noe redusert. Nivået på korreksjonen er basert på beregninger av betydningen av den demografiske utviklingen for landet som helhet for alle sektorer. Korrigeringen er på 1,6 prosent for 2016,
0,71 prosent for 2017, 0,75 prosent for 2018 og 0,53 prosent for 2019. Korreksjonen er felles for de
fire A-kommunene.
I forsøksperioden har altså uttrekket blitt justert for lønns- og prisstigningen basert på en kommunal
deflator, og en nasjonal demografisk faktor. Opplegget er ment å bidra til å skape forutsigbarhet for
den enkelte kommune.
Vekst i behov 2010-2025
Vi har foretatt en beregning av behovet for pleie og omsorgstjenester som følge av demografiske
endringer for perioden fra 2010 til 2025 (jf. Figur 6-3). Beregningene er gjort ved hjelp av de
demografiske kriteriene i det statlige inntektssystemet. Alle de fire A-kommunene er inne i en
periode med særlig sterk vekst i aldersgruppene som utløser behov for pleie- og omsorgstjenester.
Veksten startet før forsøket startet i 2016 og den fortsetter etter avslutning av den første perioden i
2019. Os har en vekst som er noe større enn de tre andre kommunene.

38

Det er brukt den kommunale deflatoren beregnet av Finansdepartementet og brukt i statsbudsjettet for
gjeldende budsjettår.

R9272-08 ► Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester ► 2019 ► 144

For demografien har vi brukt statistikk for perioden 1988–2019 og framskrevet utvikling for
perioden 2019–2040. Framskrivingen er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB). Denne framskrivingen bygger på en videreføring av registrerte trender for flytting og for dødelighet og fruktbarhet. Våre beregninger bygger på hovedalternativet til SSB. Alternativet MMMM innebærer
middels utvikling for fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring 39.

Demografi og behov 2010-2020 (2016=100)
BeohvsIndeks 2016=100

150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
2010

2013
Hobøl

2016
Lillesand

2019
Os

2022

2025

Stjørdal

Figur 6-3 Beregnet behov 2010-2025 for de fire A-kommunene (2016=100)

Fra 2016 til 2019 er den gjennomsnittlige årlige veksten for de fire kommunene
► Hobøl: 3,1 prosent
► Lillesand: 2,3 prosent
► Os: 5,5 prosent
► Størdal: 2,6 prosent
I alle de fire kommunene henger den sterke veksten i det beregnede behovet sammen med flere
eldre over 80 år. Økningen i antall eldre kommer tidligere enn det som er vanlig i andre kommuner.
For landet som helhet starter økningen av gruppen over 80 år først på midten av 2020-tallet etter
hvert som de store etterkrigskullene gradvis blir eldre.
Beregninger av gevinst
Den beregnede gevinsten vist i Tabell 6-4 er altså et resultat av at uttrekket er basert på beskjeden
økning basert på den demografiske utviklingen for alle sektorer for landet som helhet. Veksten i
befolkningsgruppene som utløser behovet for pleie- og omsorgstjenester er altså langt sterkere.
Rammetilskuddet etter uttrekket blir brukt til å finansiere de andre sektorene som ikke er med i
forsøket. Litt forenklet formulert betyr det at rammene for skole og barnehage blir økt som følge av
at det blir flere eldre i de fire kommunene.

39

Ref. SSB: Hvert alternativ beskrives ved fire bokstaver i følgende rekkefølge: fruktbarhet, levealder,
innenlandsk flytting og innvandring. M = middels, L = lav og H = høy. Fordi framskrevne tall er usikre, er de
avrundet.
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6.2.2

Håndtering av ressurskrevende tjenester

Kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere kan
søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene. Tilskuddet forvaltes av
Helsedirektoratet. I 2018 fikk kommunene refundert 80 prosent av direkte lønnsutgifter for
enkeltbrukere over innslagspunktet på 1 270 000 kr. Ordningen gjelder personer under 67 år.
Denne refusjonsbaserte ordningen bryter med rammefinansieringen, som er det viktigste prinsippet
i det statlige inntektssystemet for kommunene. Grunnen til at det ikke er etablert en rammefinansiering for disse brukerne er at omfanget av kostnader forbundet med slike brukere er preget av
store tilfeldige variasjoner. Slike tilfeldige variasjoner kan gjøre store utslag for enkeltkommuner, og
da særlig i små kommuner. Man har derfor kommet frem til at det har vært riktig med en særskilt
refusjon for disse brukerne.
For de fire A-kommunene blir altså det øremerkede tilskuddet erstattet med den nye aktivitetsbaserte finansieringen. Unntaket er brukerbetalingene for disse brukerne, som kun er av marginal
betydning.
Kommunene nå får dekket både det statlige tilskuddet og den tidligere egenandelen som
kommunene finansierte av de frie inntektene. Egenandelen utgjorde en del av nettoutgiftene for
pleie og omsorg i 2015, og er derfor med i uttrekket fra rammetilskuddet.
Nivået på den kommunale egenandelen vil svinge i takt med omfanget av brukere med ressurskrevende tjenester. For kommunene kan det være en utfordring å gjøre de nødvendige justeringer
av budsjettet slike endringer krever. Informanter i kommunene mener at en gevinst ved deltakelsen
i forsøket er at man ikke lenger trenger å gjøre slike justeringer av budsjettet.
Veksten i det aktivitetsbaserte tilskuddet vil altså være påvirket av utviklingen for brukerne som
omfattes av refusjonsordningen. Utviklingen kan være påvirket av både tilfeldige variasjoner i
utviklingen av behovet for disse brukerne og av at endringer i hvor effektivt driften er organisert.
Utviklingen i tilskuddet for perioden fra 2014 til 2018 er vist i tabellen under. De fire A-kommunene
har fått refundert utgiftene i 2016 for den delen av året den nye finansieringen ikke var kommet i
gang. Tabellen under viser hvor mye tilskuddet ville vært på dersom den gamle ordningen hadde
vært virksom hele året. Den viser også hva kommunene ville fått i tilskudd i 2017 og 2018 dersom
utgiftene ikke var finansiert av det aktivitetsbaserte tilskuddet i forsøket.
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Tabell 6-5 Refusjon for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2014-2018. Kilde:
Helsedirektoratet

Kommune
Fire a-kommuner

Hobøl

Lillesand

Os

Stjørdal

År
2018
2017
2016
2015
2014
2018
2017
2016
2015
2014
2018
2017
2016
2015
2014
2018
2017
2016
2015
2014
2018
2017
2016
2015
2014

Antall
tjenestemottakere Netto utgift
117
315
111
298
108
292
96
279
277
15
33
15
33
16
33
14
27
34
18
55
17
48
14
42
12
40
40
49
134
37
104
39
110
35
100
97
35
93
42
113
39
108
35
112
106

Egenandel Netto utgift
Øremerket
ved
utover Egenandel
tilskudd
innslags- innslags(til
for
punkt
punkt kommunen utbetaling)
149
166
33
133
137
161
32
129
125
167
33
134
104
175
35
140
102
175
35
140
19
14
3
11
19
14
3
11
19
14
3
11
15
12
2
10
17
17
3
14
23
32
6
25
21
27
5
22
16
25
5
20
13
27
5
21
14
26
5
21
62
72
14
57
46
59
12
47
45
65
13
52
38
62
12
50
34
63
13
50
44
48
10
39
52
61
12
49
45
63
13
50
38
74
15
59
38
69
14
55

Fra 2014 til 2018 har nettoutgiftene økt fra 277 til 315 mill. kr, noe som tilsvarer en vekst på
13,5 prosent. I samme periode har deflatoren for kommunalt konsum økt med 10,9 prosent.
Veksten i utgifter er altså noe sterkere enn prisstigningen. Utviklingen i behovet for tjenester for
disse brukerne har altså bidratt noe til den sterke veksten i bruttoutgiftene i denne perioden.
Kommunenes egenandel har økt og tilskuddet har blitt redusert. Denne utviklingen kan skyldes
både innstramningen i ordningen og endringer i sammensetningen av enkeltbrukere.
Det er forskjeller i utviklingen i nettoutgiftene for den enkelte kommune. I perioden har utgiftene økt
i Lillesand og Os, og de har blitt redusert i Stjørdal. I Hobøl var nivået i 2018 omtrent som i 2015.
Fra 2015 til 2018 har kommunenes egenandel økt fra 138,9 til 181,8 40 mill. kr. I forsøket blir hele
veksten finansiert av det aktivitetsbaserte tilskuddet. Hadde ikke kommunene vært med i forsøket
måtte de selv finansiert egenandelen. Deltakelsen i forsøket gir altså kommunene en økonomisk
gevinst.
Før forsøket ble egenandelen finansiert av kommunenes frie inntekter. Som tidligere nevnt er det
foretatt et uttrekk for 2015 basert på faktiske utgifter. Uttrekket har så blitt justert med 1,6 prosent i
2016, 0,71 prosent i 2017 og 0,75 prosent i 2018. I den aktivitetsbaserte finansieringen er det

40

Summen av egenandel ved innslagspunkt og egenandel for kommunen.
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staten som dekker alle utgifter. Det betyr altså at veksten som er utover justeringen av uttrekket
innebærer en gevinst for kommunene. Den beregnede gevinsten er vist i tabellen under.
Tabell 6-6 Begegnet økonomisk gevinst for A-kommunene 2016-2018 som følge av ordningen med
ressurskrevende tjenester. Millioner kroner i faste 2019-priser

Kommune
Hobøl
Lillesand
Os
Stjørdal
I alt

Ressurskrevende tjenester
2016
2017
2018
3,3
2,5
2,4
2,4
7,1
9,1
6,1
3,5
21,2
2,9
7,7
-4,6
14,6
20,8
28,1

Fra 2016 til 2018 har altså den samlede økonomiske gevinsten økt 13,5 til 27,3 millioner kroner (jf.
tabellen over). Stjørdal er den eneste kommunen med beregnet økonomisk tap for denne gruppen,
noe som er et resultat av at nettoutgiftene til denne gruppen har blitt redusert med 20 millioner
kroner.

6.2.3

Enhetskostnader 2017

Vi har beregnet enhetskostnader 41 for tjenestene som finansieres av forsøket både for de fire Akommunene og for Røyken, Kristiansand og Selbu. For de syv kommunene viser beregningene
følgende avvik mellom kommunenes enhetskostnader og de nasjonale satsene:
Tabell 6-7 Avvik mellom beregnede kommunale utgifter og finansiering gjennom satsene i det statlige forsøket
(+ er tap og - er gevinst for kommunene)

Kommune

I alt (vektet
gjennomsnitt)

Hjemmetjenester

Aktivisering

Institusjon

Røyken

-5 %

+11 %

-31 %

-5 %

Kristiansand

-14 %

+0 %

-1 %

-30 %

Selbu

-3 %

-1 %

?

-5 %

Hobøl

+2 %

+14 %

?

-10 %

Lillesand

-6 %

-12 %

?

+2 %

Os

-5 %

-6 %

-35 %

+20 %

Stjørdal

-8 %

-7 %

+17 %

-11 %

Av de syv kommunene som nå er kartlagt er det bare Hobøl som samlet har høyere
enhetskostnader enn satsene i forsøket.
Alle de tre hovedtjenestene vist i tabellen har både positive og negative utslag. Det er med andre
ord ikke noe klar sammenheng om hvilke tjenester som gir en gevinst og hvilke som gir et tap.
Mangel på pålitelige data har gjort at det ikke har vært mulig å beregne enhetskostnadene for
aktivisering i Selbu, Hobøl og Lillesand.
Avviket for de fire A-kommunene danner grunnlag for å beregne gevinstene vist i Tabell 6-4. Det
finnes ikke tilsvarende detaljerte beregninger av enhetskostnader for 2018 eller 2019.

41

Beregningene er dokumentert i rapporten: Enhetskostnad norske kommuner. Agenda Kaupang 30. januar
2019. Rapportnummer: 9272-07
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6.3 Utviklingen i aktivitet og behov
I løpet av forsøket har det vært en betydelig vekst i vedtatte timer og døgn som utløser aktivitetstilskuddet. Samtidig har kommunene hatt en sterk vekst for befolkningsgruppene med behov for
pleie- og omsorgstjenester. Ny praksis for tildeling kan ha avdekket behov hos brukere som
tidligere ikke fikk tildelt tjenester. Det er også mulig at en ny praksis for tildeling gjør brukerne mer
selvhjulpne slik at behovet for tjenester går ned. En sammenlikning av utvikling av aktivitet og
behov vil være noe av grunnlaget for å svare på resultatet av en ny praksis for tildeling.
Vi har sammenliknet veksten i aktiviteten med veksten i det beregnede behovet. Aktiviteten er
beregnet på grunnlag av utviklingen for det aktivitetsbaserte tilskuddet (jf. Tabell 5-3). Her har vi
ikke pålitelige data for 2016, slik at det er først for 2018 at vi har data for utviklingen fra året før.
Endringene i aktivitet er basert på faste 2019-priser. Våre beregninger av behovet er omtalt i kap.
6.2.1.
Tabell 6-8 Årlig prosentvis vekst for aktiviteten og behovet 2017-2019. Endringer i aktiviteten er beregnet som
endringer i samlet aktivitetstilskudd i faste 2019-priser.

Hobøl
Lillesand
Os
Sjørdal
I alt

Aktivitet (vedtakstilskudd)
2017
2018
2019
2,0 % -4,9 %
2,5 %
5,7 %
9,6 %
6,4 %
-3,2 %
0,7 %
2,6 %
3,1 %

Behov (demografi)
2017
2018
2019
4,6 %
0,3 %
4,4 %
0,3 %
5,1 %
1,7 %
6,8 %
3,3 %
6,5 %
2,4 %
3,1 %
2,3 %
3,5 %
2,9 %
3,7 %

Differanse
2017
2018
2019
1,7 % -9,2 %
-2,6 %
4,1 %
6,2 %
0,0 %
-6,2 % -1,6 %
-0,4 % -0,6 %

Både for aktiviteten og behovet er det relativt store endringer i hvor sterk økningen har vært.
Utviklingen av begge størrelsene kan til en viss grad være preget av tilfeldige utslag. For
utviklingen i aktivitet vil det kunne bety mye om det kommer en ny bruker som krever mye
ressurser eller om en slik bruker flytter ut av kommunen eller dør. Beregningene av behov tar
utgangspunkt i den demografiske utviklingen. Her vil størrelsen på det enkelte kull være av
betydning, og kanskje gi årlige endringer i det beregnede behovet som ikke er helt reelle.
For å få et mer robust resultat har vi derfor slått sammen 2018 og 2019:
► Hobøl: Behovet økt mer enn aktiviteten (-7,6 prosent)
► Lillesand: Aktiviteten økt mer enn behovet (+1,5 prosent)
► Os: Aktiviteten økt mer enn behovet (+6,2 prosent)
► Stjørdal: Behovet økt mer enn aktiviteten (-7,8 prosent)
► I alt: Behovet økt mer enn aktiviteten (-2,9 prosent)
For de fire kommunene samlet har altså det beregnede behovet økt mer enn aktivitetstilskuddene.
Tilsvarende er tilfelle i Stjørdal og Hobøl, mens i Lillesand og Os har aktiviteten økt mer enn behov.
I analysen over har vi sammenliknet utviklingen i aktivitetstilskudd med endringer i behov som følge
av demografi. Imidlertid vil utviklingen i aktivitet også være påvirket av utviklingen for brukere med
stort behov for bistand. Utviklingen for disse brukere er til en viss grad preget av «små talls lov» og
tilfeldige utslag. Fra 2017 til 2018 har det for disse brukerne vært en betydelig vekst for Os og en
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betydelig reduksjon for Stjørdal. Det ser altså ut til at de store positive og negative utslagene for
disse to kommunene nettopp kan forklares med utviklingen i brukere som krever store ressurser.

6.4 Utvikling for kommunenes enhetskostnader
Vi har ikke detaljert informasjon om hva som har skjedd med kommunenes enhetskostnader etter
den detaljerte kartleggingen for 2017. Våre analyser indikerer at kommunens enhetskostnader har
økt og overskuddet har blitt redusert. Noe av forklaringen er at inntektene har økt og at det er et
krav om at midlene skal brukes opp for førsøket tar slutt. Økte enhetskostnader kan både være et
resultat av en planlagt styrking av bemanningen og at økonomistyringen er svekket.
Utviklingen i enhetskostnader er belyst med to ulike datakilder. Vi har sammenliknet veksten for
bruttoutgifter med aktiviteten (kap. 6.4.1) og vi har sett på utviklingen i bruttoutgifter per
oppholdsdøgn på sykehjem (kap. 6.4.2).

6.4.1

Sammenligning av bruttoutgifter og aktivitet

Vi har sammenliknet den samlede veksten for bruttoutgiftene og aktiviteten. En slik analyse på
overordnet nivå kan gi indikasjoner om utviklingen av enhetskostnadene. Dersom utgiftene vokser
mer enn aktiviteten, kan det være et uttrykk for at enhetskostnadene øker. Og omvendt kan en
reduksjon i enhetskostnadene gi seg uttrykk i at utgiftene vokser mindre enn aktiviteten. Dette er
en grov overordnet analyse hvor resultatene må tolkes med en viss grad av forsiktighet
Det foreligger ennå ikke data for utgiftene i 2019. Vi kan derfor bare sammenlikne veksten for
2018.
Tabell 6-9 Årlig prosentvis vekst for bruttoutgiftene og aktiviteten 2017-2019. Endringer i aktiviteten er
beregnet som endringer i samlet aktivitetstilskudd i faste 2019-priser.

Hobøl
Lillesand
Os
Sjørdal
I alt

Bruttoutgifter
Aktivitet (vedtakstilskudd)
2017
2018
2019
2017
2018
2019
5,0 %
6,4 %
2,0 % -4,9 %
6,1 %
6,5 %
2,5 %
5,7 %
7,3 % 15,3 %
9,6 %
6,4 %
6,6 %
1,2 %
-3,2 %
0,7 %
6,6 %
7,1 %
2,6 %
3,1 %

Differanse
2017
2018
4,4 %
4,0 %
5,7 %
4,4 %
4,5 %

2019

For alle de fire kommunene har utgiftene vokst vesentlig mer enn aktiviteten. Disse dataene peker
altså i retning av at enhetskostnadene har økt. Kapittel 4 diskuterer dette mer inngående for hver
kommune. Mulige forklaringer er mindre kostnadskontroll, økt kvalitet og store investeringer i
kompetanse, utstyr mv.

6.4.2

Bruttoutgifter per oppholdsdøgn

Utviklingen etter 2015 i alle de fire kommunene er preget av en betydelig økning i bruttoutgiftene
per oppholdsdøgn (jf. figuren under). Fra 2015 til 2017 økte A-kommunene i snitt kostnaden per
oppholdsdøgn med 21 prosent, fra 3 092 til 3 745 kr.
Denne utviklingen er den viktigste forklaringen til økningen i utgiftsandelen til institusjonsplasser i
A-kommunene. Utviklingen er overraskende, fordi denne veksten ikke blir finansiert gjennom
forsøket. Tvert imot finansierer alle A-kommunene selv veksten i utgifter per plass. I 2017 er det
beregnet at aktivitetstilskuddet gir en gevinst for institusjon for Stjørdal og Hobøl (de har altså et
overskudd i leveransene av institusjonsplasser), mens Os og Lillesand taper.
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Utgifer per oppholdsøgn (2018-kr)

Bruttoutgifter per oppholdsdøgn (faste priser)
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Figur 6-4 Bruttoutgifter per oppholdsdøgn 2011-2018. Faste 2018-priser. Kilde: KOSTRA og egne beregninger

I 2017 hadde Os og Lillesand bruttoutgifter per oppholdsdøgn på rundt 4 200 kr, mens nivået i
Stjørdal og Hobøl var på rundt 3 250 kr (jf. figuren under). Nivået i Os lå rundt 30 prosent høyere
enn Stjørdal som lå lavest.
I perioden fra 2010 til 2017 hadde Os et svært høyt nivå for bruttoutgiftene per oppholdsdøgn.
Dette kan ha sammenheng med kjøp av private plasser i påvente av ferdigstillelsen av nytt
sykehjem. Vi vet imidlertid ikke om nivået faktisk har vært så høyt eller om det kan være feil i
datagrunnlaget. Det er registrert avvik mellom døgnene rapportert til SSB og i forsøket. Vi anser
timene rapportert i forsøket som mer pålitelige enn til SSB. Derfor er det en viss usikkerhet knyttet
til utviklingen vist i figuren over. Ettersom antall brukere er på et nokså stabilt nivå gir økningen i
utgifter per oppholdsdøgn mening som forklaring på den markante økningen av utgifter til institusjon.
For Stjørdal øker bruttoutgiftene mer enn aktiviteten, samtidig som det har vært en reduksjon i
bruttoutgifter per sykehjemsplass. Reduksjonen av enhetskostnaden kan ha sammenheng med at
omsorgsboliger har blitt hjemlet om til sykehjem, og at de nye sykehjemsplassene har en noe
lavere bemanning enn de gamle.

6.5 Prioriteringen av tre brukergrupper
Som beskrevet i kapittel 3.6.10 er en av metodene i dette arbeidet å fordele aktuelle poster i
kommuneregnskapet på tre brukergrupper, hhv. personer med nedsatt funksjonsevne, personer
med rusproblemer/psykiske problemer, og eldre.
Som en del av vår nullpunktsanalyse ble regnskapet for 2015 for alle A-, B- og C-kommunene
fordelt på de tre gruppene. I det følgende beskriver vi først forskjeller i kommunenes utgifter til
disse brukergruppene i 2015. I vår analyse er vi i første rekke opptatt av om forskjellene mellom
kommunene har blitt redusert mellom 2015 og 2018. Reduserte forskjeller kan sies å være i
samsvar med den overordnede målsetting om «økt likebehandling på tvers av kommunegrenser».
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6.5.1

Hovedkonklusjoner regnskapet 2015

Det er store forskjeller i kommunenes utgifter til pleie og omsorg, selv etter korrigering av forskjeller
i behov. Kartleggingen av utgiftene til kommunene i forsøket illustrerer disse forskjellene. Hobøl lå
høyest i 2015 med utgifter som var rundt 50 prosent høyere enn Stjørdal som lå lavest.

Utgifter fordelt på brukergrupper
Hobøl (A)
Spydeberg (B)

10,0

1,2

5,3

Trøgstad (C)

11,3

2,2

4,7

Lillesand (A)

10,4

2,1

5,9

Våler (Østf.) (C)

9,9

1,1

8,4

10,3

0,9

4,6

Østre Toten (C)

3,5

Søgne (C)

3,3

1,9

9,9

Os (Hord.) (A)

3,5

1,6

9,9

11,2

0,6

Selbu (B)

4,2

0,7

9,9

Fjell (C)

4,3

0,7

9,7

Oppdal (C)

4,2

Stjørdal (A)

2,0
0

0,2

9,5
8,7

2,0
5

15

10

20

1 000 kr per innbygger (korrgert for behov)
Nedsatt funksjonsevne

Psykisk helse

Eldre mv

Figur 6-5 Netto utgifter til pleie og omsorg 2015 korrigert for behov. Kilde: Bearbeidet versjon av regnskap
2015

Blant disse kommunene var det langt større variasjoner i utgiftene til personer med nedsatt funksjonsevne og psykisk helse enn for utgiftene til eldre. For eldre hadde Våler de høyeste utgiftene,
30 prosent høyere enn Stjørdal som hadde lavest utgifter. Høyeste utgifter til personer med nedsatt
funksjonsevne hadde Hobøl, med et nivå mer enn fire ganger så høyt som Stjørdal. Våler hadde
utgifter til psykisk helse som lå ti ganger så høyt som for Oppdal som lå lavest.
De korrigerte driftsutgiftene for den eldste gruppen er vist i figuren under.
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Utgifter eldre mv fordelt på type tjeneste
Våler (Østf.) (C)

7,0

2,0

2,3

Østre Toten (C)
Spydeberg (B)

6,5

0,3

3,5

Lillesand (A)

6,1

1,1

3,2

Trøgstad (C)

5,1

0,1

6,0

7,1

0,0

3,0

Søgne (C)

5,6

4,6

Hobøl (A)

3,5

Selbu (B)

3,8

6,2

0,2

6,1

0,0

Os (Hord.) (A)

2,8

4,1

Fjell (C)

2,9

3,7

Oppdal (C)

2,1

Stjørdal (A)

2,0
0

3,1
3,1
5,0

2,4

2,3

4,4
2

4

6

8

10

12

1 000 kr per innnbygger (korrigert for behov)
Eldre mv, hjemmetjenester

Eldre mv, omsorgsboliger

Eldre mv, institusjon

Figur 6-6 Netto utgifter til pleie og omsorg til eldre 2015 mv. korrigert for behov. Korreksjoner basert på
delindeksen for gruppen over 67 år. Kilde: Bearbeidet versjon av regnskap 2015

I 2015 brukte Våler mest på den eldste aldersgruppen og Stjørdal minst, jf. figuren over. Utenom
de to som brukte mest (Våler og Østre Toten) og Stjørdal, er det relativt små forskjeller i nivået på
utgiftene til eldre. De fire kommunene med lavest samlede utgifter er også de fire kommunene som
bruker mest på omsorgsboliger til denne gruppen.

6.5.2

Bruttoutgifter for tre brukergrupper fra 2015 til 2018 i A-kommunene

Fra 2015 til 2018 har de samlede bruttoutgiftene for de fire A-kommunene økt fra 1 050 til
1 318 mill. kr (jf. tabellen under). Den samlede veksten i utgiftene er tidligere beskrevet og
analysert i Agenda Kaupang (2018)42. En oppdatert versjon av denne analysen er lagt frem
tidligere i dette kapitlet. Så langt er utgiftene korrigert for behov (Figur 6-5 og Figur 6-6), slik at vi
kan sammenlikne på tvers av kommuner. I drøftingen av utviklingen fra 2015 til 2018 er utgiftene
ikke korrigert for behov eller prisvekst. Det betyr at tabellene under viser den faktiske utviklingen i
millioner kroner.

42

Agenda Kaupang (2018): «Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og
omsorgstjenester – analyse av økonomisk utvikling og beregning av kommunale enhetskostnader»
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Tabell 6-10 Bruttoutgifter 2015 og 2018 fordelt på tre brukergrupper for A-kommunene. Millioner kroner

Hobøl
Lillesand
Os
Stjørdal
Alle A
Gruppe
2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018
I alt
106 137 220 271 311 431 412 478 1 050 1 318
Personer med nedsatt funksjonsevne
- under 18 år
5
3
6
8
11
21
14
17
36
50
- over 18 år
40
41
71
80
98 123
83 110 292 354
Personer med psykiske problemer og rusproblemer
- under 18 år
1
3
3
0
0
1
0
0
4
4
- over 18 år
5
14
14
22
32
53
68
59 120 149
Eldre mv.
- institusjon
34
44
89 113
57
76
70
87 249 320
- bolig med døgnomsorg
1
0
0
0
68 100 124 144 194 244
- andre hjemmetjenester 21
31
36
48
44
57
54
62 155 198
Utviklingen for de tre brukergruppene blir kommentert i det følgende.
Personer med nedsatt funksjonsevne: Hobøl har hatt svakere vekst enn pris- og kostnadsveksten i
kommunesektoren (kommunal deflator) på 8,3 prosent fra 2015 til 2018. Lillesand har hatt en noe
sterkere vekst. Hobøl og Lillesand lå høyt i utgangspunktet. Veksten har vært sterk for Os og
Stjørdal, som var blant kommunene som lå lavt. Altså har utviklingen gått i retning mer likhet.
Personer med psykiske problemer og rusproblemer: For denne gruppen har det fra 2015 til 2018
vært en sterk vekst for Hobøl, Lillesand og Os og reduksjon for Stjørdal. I 2015 lå utgiftene i
Stjørdal betydelig høyere enn de andre tre kommunene. Også for denne gruppen har det altså
skjedd en utvikling i retning større likhet.
Eldre mv (institusjon). For alle de fire A-kommunene har det vært en betydelig vekst i utgiftene til
institusjon. Os, som lå på et lavt nivå i 2015, har hatt den sterkeste veksten. Antall brukere på
langtidsopphold sank frem til 2017, for så å øke fra 2017 til 2018 (jf. Figur 5-3). Fra 2017 til 2019
har tilskuddene til langtidsopphold økt betydelig i Os og Stjørdal (jf. Tabell 5-4). Forklaringen er
økte utgifter per bruker (oppholdsdøgn) på langtidsopphold, og at korttidstilbudet har blitt styrket.
Eldre mv (boliger med døgnomsorg): Økningen i Os og Stjørdal har vært sterkere enn kostnadsveksten i kommunesektoren. Begge kommunene hadde høye utgifter til tilbudet i 2015, fordi dette
har vært en tydelig prioritering i disse kommunene som alternativ til langtidsopphold på institusjon.
Hobøl og Lillesand har ennå ikke etablert et slikt tilbud. Lillesand har imidlertid startet
planleggingen av boliger med døgnomsorg. Byggingen av sykehjem og andre botilbud er en
prosess som tar relativt lang tid. Vanligvis tar det minst fem år fra planleggingen starter til bygget
står ferdig. På dette området kan man altså ikke forvente at det skjer så mye i løpet av bare to år.
Eldre mv (andre hjemmetjenester): Alle kommunene hadde betydelig vekst fra 2015 til 2018.
Utviklingen i tilskuddene fra 2017 til 2019 viser en økning for hjemmebaserte tjenester for Hobøl,
Lillesand og Os, mens det har vært en reduksjon for Stjørdal (jf. Tabell 5-4). Reduksjonen i Stjørdal
har sammenheng med at plasser i omsorgsboliger nå er hjemlet om til sykehjemsplasser.
Oppsummering A-kommunene: Jevnt over har A-kommunene hatt en betydelig økning i kostnader
til de fleste brukergrupper. Samlet sett har brutto utgifter økt med ca. 15 prosent for de fire
kommunene. Deler av dette skyldes den demografiske veksten blant eldre brukere. Videre er det
tegn til at kommunene konvergerer med tanke på tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne,
for personer med psykiske problemer og rusproblemer og for hjemmetjenester til eldre.
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6.5.3

Bruttoutgifter for tre brukergrupper fra 2015 til 2018 i B-kommunene

Utviklingen for de to B-kommunene er vist i tabellen under. De to B-kommunene har hatt en
betydelig økning i kostnader for alle tre brukergrupper. Det ser imidlertid ikke ut til at nivået
konvergerer mot det som gjelder i A-kommunene eller i andre kommuner. Spydeberg lå høyt på de
fleste parametere i utgangspunktet, og har fortsatt å øke.
Tabell 6-11 Bruttoutgifter 2015-2018 fordelt på tre brukergrupper for B-kommunene. Millioner kroner

Spydeberg
Selbu
Begge B
Gruppe
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
I alt
119 145 146 177 108 114 118 131 227 258 263 307
Personer med nedsatt funksjonsevne
- under 18 år
5
5
9
8
0
0
0
0
5
5
9
8
- over 18 år
32
44
45
59
32
38
39
42
64
82
84 101
Personer med psykiske problemer og rusproblemer
- under 18 år
2
1
2
2
0
0
0
0
2
2
3
2
- over 18 år
11
18
23
26
4
2
1
1
15
20
25
28
Eldre mv.
- institusjon
44
48
47
58
46
49
51
59
90
97
98 116
- bolig med døgnomsorg
7
8
4
5
0
0
0
0
7
8
4
5
- andre hjemmetjenester 19
19
15
18
25
25
26
29
44
45
41
47
Utviklingen for de tre brukergruppene blir kommentert i det følgende.
Personer med nedsatt funksjonsevne: Både Spydeberg og Selbu har hatt en sterk vekst i utgiftene
til disse brukerne. Spydeberg lå høyt i utgangspunktet, mens Selbu lå på et mer middels nivå. Det
har med andre ord ikke skjedd den samme utjevningen som for A-kommunene.
Personer med psykiske problemer og rusproblemer: Det har vært en sterk vekst for utgiftene i
Spydeberg, mens utgiftene i Selbu har blitt redusert. I 2015 lå Spydeberg høyt og Selbu lavt. De to
kommunene har altså beveget seg lenger unna både hverandre og nivået i A-kommunene.
Eldre mv.: Fra 2015 til 2018 har de samlede utgiftene til eldre økt både i Spydeberg og Selbu.
Spydeberg lå høyt i 2015, mens Selbu lå noe under middels. For denne gruppen har det altså vært
en viss konvergens med tanke på hvor mye kommunene bruker på denne gruppen.

6.5.4

Bruttoutgifter for tre brukergrupper fra 2015 til 2018 i C-kommunene

Fra 2015 til 2018 har de samlede bruttoutgiftene for de seks C-kommunene økt fra 1 050 til 1 318
millioner kroner (jf. tabellen under). Veksten er på 26 prosent, som er omtrent på samme nivå som
A-kommunene.
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Tabell 6-12 Bruttoutgifter 2015 og 2018 fordelt på tre brukergrupper for C-kommunene. Millioner kroner

Trøgstad
Våler
Østre Toten
Søgne
Fjell
Oppdal
Alle C
Gruppe
2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018
I alt
124 138
95 126 385 469 176 225 313 395 153 183 1 246 1 542
Personer med nedsatt funksjonsevne
- under 18 år
3
4
4
6
24
26
11
15
23
25
1
2
66
78
- over 18 år
35
40
24
31
81
73
34
40
64
89
50
62 288 335
Personer med psykiske problemer og rusproblemer
- under 18 år
0
0
1
13
0
10
2
3
2
15
0
0
5
47
- over 18 år
6
8
11
13
10
17
17
23
15
17
2
2
61
79
Eldre mv.
- institusjon
51
56
34
39 131 140
67
83
80
97
57
63 421 478
- bolig med døgnomsorg
2
3
9
11
1
4
0
0
76
91
22
31 111 140
- andre hjemmetjenester 26
28
11
13 137 199
45
62
53
60
22
24 293 385

Samlede utgifter i C-kommunene til barn og unge med psykiske problemer og rusproblemer har økt
fra 5 millioner kroner i 2015 til 47 millioner kroner i 2018.

6.5.5

Sammenlikning av utviklingen i A- og C-kommuner

Det viktigste formålet med C-kommunene har vært å få en referanse til utviklingen for kommuner
som ikke er med i forsøket. I tabellen under har sammenliknet den prosentvise veksten for de fire
A-kommunene med den tilsvarende samlede veksten for de seks C-kommunene. For Akommunene har vi brukt fargekoden grønt der veksten er sterkere enn C-kommunene og lilla der
veksten er svakere enn C-kommunene.
Tabell 6-13 Prosentvis økning i bruttoutgifter fra 2015 til 201843

Gruppe
Hobøl Lillesand
Os Stjørdal
I alt
29 %
24 %
39 %
16 %
Personer med nedsatt funksjonsevne
- under 18 år
-33 %
35 %
93 %
19 %
- over 18 år
3%
12 %
25 %
33 %
Personer med psykiske problemer og rusproblemer
- under 18 år
- over 18 år
184 %
52 %
66 %
-13 %
Eldre mv.
- institusjon
32 %
27 %
32 %
25 %
- bolig med døgnomsorg
47 %
16 %
- andre hjemmetjenester
47 %
33 %
30 %
14 %

Alle A
26 %

Alle C
24 %

37 %
21 %

17 %
16 %

21 %
24 %

886 %
28 %

28 %
26 %
27 %

14 %
26 %
31 %

Utviklingen for de tre brukergruppene blir kommentert i det følgende.
Personer med nedsatt funksjonsevne: A-kommunene har økt mer enn C-kommunene for begge
aldersgrupper. Hobøl som lå høyt i utgangspunktet har hatt svakest vekst.
Personer med psykiske problemer og rusproblemer: For A-kommunene samlet er veksten for
denne omtrent på linje veksten for de øvrige gruppene. I C-kommunene har utgiftene til brukere
under 18 år økt fra 5 til 47 millioner kroner. Selv om deler av denne differansen kan skyldes
feilkoding illustrerer dette likevel tendens mange av C-kommunene har opplevd med økning innen

43

For å øke lesbarheten er noen av cellene med høy positiv eller negativ vekst holdt utenfor. De høye
verdiene er et resultat av lave utgifter i 2015, slik at endringen i millioner kroner ikke trenger å være så stor.
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psykiske problemer hos yngre brukere. C-kommunene har altså i større grad enn A-kommunene
prioritert å styrke tilbudet til de yngste brukerne. Tjenester til disse brukerne blir i stor grad gitt uten
vedtak og stykkprisfinansiering. Relativt lav vekst i A-kommunene kan være at kommunene i
forsøket ikke får økte inntekter ved en utvidelse av tilbudet til denne gruppen. For brukerne over 18
år har det vært en sterk vekst i Hobøl, Lillesand og Os. Stjørdal, som lå klart høyest i 2017, har hatt
en reduksjon.
Eldre mv.: I C-kommunene har veksten for institusjon vært svakere enn veksten for boliger med
døgnomsorg og andre hjemmetjenester. I A-kommunene samlet har det vært omtrent lik veksten
for de tre tilbudene. Særlig påfallende er at alle de fire kommunene har hatt økte utgifter til
institusjon.

6.6 Brukerbetalinger
For de fire A-kommunene har det vært en betydelig økning i brukerbetalinger siden 2003 (jf. figuren
under). Både for Os og Hobøl har brukerbetalingene blitt mer enn doblet i løpet av perioden. Etter
2015 har brukerbetalingene i Os, Stjørdal og Hobøl fortsatt å øke etter deltakelsen i forsøket.
I Lillesand har det vært en markant endring. Her har brukerbetalingene blitt redusert med rundt
3 mill. kr siden 2014.

Brukerbetalinger i alt (234, 253 og 254)
18

Os

16

Lillesand

Millioner krone

14
12

10

Stjørdal

8
6
4

Hobøl

2
0
2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

Figur 6-7 Brukerbetalinger for pleie- og omsorgstjenestene (funksjon 234, 253 og 261) 2003–2018, i mill. kr

Reduksjonen i Lillesand begynte altså før deltakelsen i forsøket. Reduksjonen har skjedd for
institusjon (funksjon 253). Det er mulig at rutinene for innbetaling har blitt svekket. Forklaringen kan
imidlertid være feil i regnskapet som har blitt rettet opp. Vi vet altså ikke i hvilken grad reduksjonen
er reell.
Reduserte brukerbetalinger blir ikke kompensert gjennom finansieringen i forsøket. Det er altså
kommunene selv som bærer et eventuelt tap som følge av reduserte inntekter.
For landet som helhet utgjorde brukerbetalingene i 2018 rundt 7,8 prosent av nettoutgiftene (jf.
figuren under). I perioden fra 2005 har denne andelen blitt redusert med rundt to prosentpoeng.
Brukerbetalingene finansierer med andre ord en mindre del av utgiftene nå enn i starten av
perioden.
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Den reduserte andelen henger trolig sammen med langsiktige utviklingstrekk for pleie- og
omsorgstjenestene:
► Redusert bruk av institusjon og økt bruk av hjemmetjenester. Brukerbetalingene er høyere for

institusjon enn for hjemmetjenester.
► Redusert bruk av langtidsplasser og økt bruk av korttidsplasser. Brukerbetalingene er høyere

for langtidsplasser enn for korttidsplassene.
► Redusert bruk av praktisk bistand og økt bruk av helsetjenester i hjemmet. Brukerbetalingene

er tas for praktisk bistand, men ikke for helsetjenester i hjemmet.

Andel brukerbetalinger i alt (234, 253 og 254)
Brukerbetaling/nettoutgifter

16%

14%
12%

Lillesand

10%
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8%

Os

6%
4%

Hobøl

Stjørdal
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2017

Figur 6-8 Brukerbetalingenes andel av nettoutgiftene for A-kommunene (funksjon 234, 253 og 261)
2003–201844

I Os, Hobøl og Stjørdal utgjør brukerbetalingene en lavere andel av nettoutgiftene enn det som
ellers er vanlig. Os og Stjørdal satser mer på boliger med døgnomsorg og mindre på institusjon
enn det som ellers er vanlig. Brukerbetalingene for institusjon er langt høyere enn for boliger med
døgnomsorg. Det er nok den viktigste forklaringen til den lave andelen i de to kommunene.
Beboerne i boligene betaler husleie. I en bolig er det vanlig med abonnementsordninger for matservering, renhold og andre fellestjenester. Vår erfaring er at det ikke er uvanlig at de samlede
inntektene fra en beboer i en omsorgsbolig omtrent tilsvarer nivået på brukerbetalingene fra en
pasient på et sykehjem. Det betyr altså at utgiftene for brukerne blir omtrent på samme nivå i de to
løsningene, og for kommunen vil inntektene være omtrent de samme.
I Hobøl lå andelen på omtrent samme nivå som i Stjørdal. En mulig forklaring kan være at
beboerne på sykehjem i Hobøl har lavere inntekt enn det som ellers er vanlig, siden betalingene på
sykehjem er koblet til inntekten til den enkelte beboer. En annen forklaring kan være at rutinene for
innbetaling i Hobøl ikke er så gode som i resten av landet.
I løpet av perioden fra 2002 har brukerbetalingenes betydning økt i Hobøl, slik at avstanden til
landet har blitt redusert. I 2015 var forskjellen mellom landet og Hobøl på rundt to prosentpoeng.

44 Andelene for kommunene i forsøket er ikke vist for 2016 og 2017. Grunnen er at finansieringen i forsøket
gjør at nettoutgifter ikke lenger er en relevant størrelse for disse kommunene.
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For Hobøl bidrar altså finansieringen i forsøket basert på nettoutgifter til rundt to prosent lavere
inntekter enn en finansiering basert på bruttoutgifter.

6.7 Bruk av overskudd fra forsøket
Våre beregninger viser at forsøket har gitt alle de fire A-kommunene et betydelig overskudd. Her
gir vi en nærmere beskrivelse av hvordan ekstrainntektene har blitt brukt og hva som planlegges
videre. Vi gir også en oversikt over avsetning på fond per år. For en nærmere beskrivelse av dette
per kommune henvises det til beskrivelsene i kapittel 4: Endringer i forsøkskommunene.

6.7.1

Investeringer og tiltak

Som beskrevet i kapittel 6.1 har forsøket medført et betydelig overskudd for flere av kommunene.
Dette har gitt økonomisk handlingsrom til å prioritere ulike tiltak. Under følger en kort beskrivelse av
hvordan handlingsrommet er brukt i hver kommune:
► Hobøl: Hobøl er kommunen med det minste overskuddet fra forsøket. Ekstrainntektene har blitt
brukt til en rekke mindre tiltak i driften, som styrking av bemanning på sykehjem og i
hjemmetjenesten, kompetanseutvikling, lavterskeltilbud og administrativ støtte. I tillegg måtte
overskudd dekke uforutsette utgifter knyttet til en brann i vaskeriet. Det er derfor ikke avsatt
midler til større investeringer.
► Lillesand: Lillesand har brukt ekstrainntektene fra inntektspåslaget til å finansiere en rekke
prosjektstillinger og tiltak. Totalt finansieres åtte stillinger i 2019 gjennom inntektspåslaget,
herunder innsatsteam (3,5 årsverk) og en velferdsteknologikoordinator. Kommunen har også
brukt midler på kompetansehevingstiltak, tekniske hjelpemidler, trygghetsalarmer og etablering
av responssenter sammen med andre kommuner.
► Os: Os har hatt store inntekter fra forsøket og har i 2018 og 2019 til sammen vedtatt
investeringer for ca. 50 mill. kr. De største postene har vært investeringer knyttet til nytt og
gammelt sykehjem, gjennomføring av kompetanseplan, investeringer i velferdsteknologi,
hjelpemidler og kartlegging/hverdagsrehabilitering.
► Stjørdal: Stjørdal har hatt det største overskuddet knyttet til forsøket. Per april 2019 har
kommunen brukt/satt av 53 mill. kr til bygging av nytt helsehus. Kommunen har også brukt
midler fra inntektspåslaget til satsing på en rekke forebyggende tjenester, kompetanseutvikling
og velferdsteknologi.

6.7.2

Etablering og bruk av fond

I perioden har tilskuddene til dels vært høyere enn kommunens løpende utgifter til omsorgstjenestene. Overskuddet har blitt satt på fond, som så har blitt brukt i tråd med kravene i forsøket.
Her ser vi nærmere på oppbyggingen og bruken av fond.
Helsedirektoratet (2018)45 beskriver kravene til bruken av midler som følger:
«All utbetaling av tilskudd er øremerket omsorgstjenester omfattet av forsøket. Dersom
kommunene i forsøket har ubrukte tilskuddsmidler ved utgangen av årene i forsøksperioden 2019–2022, kan midlene overføres til neste regnskapsår, til og med år 2023.
Ubrukte midler etter 2023 skal tilbakebetales til Helsedirektoratet. Eventuelle ubrukte
tilskuddsmidler fra første forsøksperiode 2016-2019 kan i tråd med tidligere tilskuddsregelverk overføres til 2020, og skal etter dette tilbakebetales til Helsedirektoratet»

45

Helsedirektoratet (2018): «Regelverk for tilskuddsordning: Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene.»
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Kravet er at tilskuddet skal brukes til de aktuelle omsorgstjenestene i forsøket, og at dette skal
gjøres innen utgangen av 2020 for den første forsøksperioden og 2023 for den andre
forsøksperioden.
Tilskuddene som ikke er brukt er satt i fond med de ubrukte. Størrelsen på fondet i kommunene
ved utgangen av året er vist i tabellen under. Utviklingen i fondene i løpet av et år er resultat av
netto tilvekst. For til en viss grad har kommunene brukt av fondet i løpet av året.
Tabell 6-14 Fond etablert av ubrukte tilskudd i det statlige forsøket. Mill. kr ved utgangen av året. Kilde:
kommunikasjon med kommunene

År
2016
2017
2018
2019

Hobøl
0
0
4,0
-46

Lillesand
0
15,8
13,6
-47

Os
0
21,5
28,7
31,248

Stjørdal
0,9
54,9
76,5
54,149

46

Hobøl opplyser om at de vil bruke opp midlene i løpet av 2019
Lillesand opplyser om svak reduksjon i fondet i løpet av 2019
48 Per 1. juni 2019
49 Per 30. april 2019
47
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7 Gjennomgang av hypoteser
Dette kapittelet gjennomgår de ulike hypotesene som er oppstilt i kapittel 3.4, og hvilke funn som
på tvers av kilder bidrar til å støtte eller avvise de ulike hypotesene. Merk at i dette kapittelet
omtales effekten av forsøket i stort – altså alle deler av intervensjonen (finansieringsmodell, økte
midler, krav til tildeling mv). I kapittel 8 diskuteres det hvilke deler av forsøket som har bidratt til de
ulike virkningene.

7.1 Hypotese 1: Forsøket gir likere tildeling og tjenester mellom
forsøkskommunene
Forsøket har sannsynligvis gitt likere tildeling og tjenester både mellom Akommunene og innad i hver kommune. Kommunene har innført en mer likeartet måte
å tildele tjenester på, og nærmer seg hverandre når det gjelder sammensetning og nivå
på tjenestene. Vi tar imidlertid forbehold om at noe av effekten kan skyldes mer
likeartet koding av tjenestene, heller enn endringer i selve tjenesten. Det er fortsatt
store forskjeller i tildelingen mellom kommunene.
Som beskrevet i kapittel 3.4 er likere tildeling og tjenester mellom forsøkskommuner en sentral
målsetning ved forsøket. For en mer utfyllende beskrivelse av hva vi legger i begrepet og
hypotesen viser vi til kapittel 3.4.1. I kartleggingen har vi sett etter informasjon som taler for (eller
mot) at tildeling eller tjenester har blitt likere mellom forsøkskommuner.
For tildeling av tjenester er det en rekke forhold ved forsøket som automatisk gir likere
tildelingsprosesser på tvers av forsøkskommunene. Alle forsøkskommunene har forpliktet seg til å
benytte tildelingsenhet for alle tjenester, bruker de samme verktøyene (samtaleguide mv) og har de
samme kravene de må oppfylle knyttet til tildeling, rapportering mv.
Det er en rekke funn som tyder på at tjenester er blitt mer likeartet på tvers av forsøkskommunene,
ved at tjenesteutmåling og kostnadsnivå blir likere:
► Gjennomsnittlig antall tildelte timer til praktisk bistand per uke var ved starten av forsøket på
svært varierende nivå i A-kommunene, der to kommuner lå svært høyt, og to lå lavt i forhold til
snittet for landet. I løpet av forsøksperioden har dette nivå konvergert, ved at de som opprinnelig
lå lavest har økt, mens de som lå høyest har redusert. Gjennomsnittet for A-kommunene har
også nærmet seg gjennomsnittet for landet som helhet (fra 17,5 til 11,4 timer per bruker/uke,
mot 10,6 i landet som helhet). Vi tar imidlertid forbehold om at noe forklaringen til endringen kan
ny måte å kode tjenestene på som følge av finansieringsmodellen.
► Utgifter til de tre hovedtypene brukergrupper ser også ut til å bli likere. Både utgifter til personer
med nedsatt funksjonsevne, og rus- og psykiske problemer har blitt likere i forsøkskommunene
og konvergert mot gjennomsnittsnivået i resten av landet.
► Tilsvarende har de to kommunene som før forsøket lå svært lavt i andel utgifter til institusjon (Os
og Stjørdal) økt og nærmet seg de andre kommunene. Det er imidlertid sterke faktorer uten
direkte sammenheng med forsøket som kan forklare mye av dette (slik som bygging av
sykehjem i Os og omhjemling av omsorgsboliger til sykehjem i Stjørdal). Disse eksemplene kan
være tegn på at de to kommunene hadde for lav sykehjemsdekning før forsøket begynte.
Det er også indikasjon på at tildelingspraksis blir likere innad i hver kommune:
► Informanter i flere kommuner rapporterer at det har blitt en mer likeartet måte å tildele tjenester
på og mindre innslag av individuell praksis. Noe av denne effekten må imidlertid tilskrives krav
om å innlemme all tjenestetildeling for alle relevante tjenester i tildelingsenheten.
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► Spørreundersøkelsen underbygger det samme bildet: I tre av fire A-kommuner har det vært en
markant økning i andelen som oppfatter at kommunen ivaretar prinsippet om likebehandling i
tildeling av tjenester, og samtlige opplever at rutinene for tildeling har blitt mer faste og
enhetlige. I øvrige kontroll- og B-kommuner er det ingen klar tendens.

Samlet sett er det mange faktorer som kan indikere at kommunene tildeler likere, og får en mer
likeartet tjenestesammensetning. Enkelte av disse endringene ville trolig ha skjedd uavhengig av
forsøket.

7.2 Hypotese 2: Forsøket gir riktigere behovsdekning for
innbyggerne
Flere av funnene tyder på at forsøkskommunene har en grundigere og mer
dialogbasert kartlegging av den enkelte brukers behov, og at tjenestene i større grad er
tilpasset brukernes mål og behov. Kommunene har også hatt økt økonomisk
handlingsrom til å utvikle tjenestene. Selv om vi ikke finner vesentlige endringer i
brukere og pårørendes opplevelse av tjenestene, er det likevel sannsynlig at forsøket
gir riktigere behovsdekning.
Som beskrevet i kapittel 3.4 er riktigere behovsdekning for innbyggerne knyttet til både å gjøre en
riktigere behovskartlegging og tildeling, og å faktisk tilby bedre tilpassede tjenester. For en mer
utfyllende beskrivelse av hva vi legger i begrepet viser vi til kapittel 3.4.1.
Kommunenes evne til i større grad å fastslå hva som er et riktig behov for brukeren støttes av flere
funn:
► Forsøkskommunene bruker mer tid på å gjennomføre kartlegginger av brukerne. Funnet
understøttes av at årsverkstallene innenfor tildelingsenheten viser en betydelig styrking. Dette
betyr at kartleggingene generelt blir grundigere enn de har vært tidligere, for eksempel ved mer
utstrakt bruk av hjemmebesøk, to ansatte til å kartlegge og bruk av samtaleguide.
► Informanter i samtlige forsøkskommuner trekker fram at tilnærmingen med å vektlegge «Hva er
viktig for deg?» har påvirket måten kommunen tildeler tjenester på. Dette betyr at det først
fastsettes et mål for brukeren basert på kartleggingen, og at tjenestene tildeles basert på dette.
Tidligere var det vanlig at brukerne søkte direkte på bestemte tjenester. Den nye tilnærmingen
kan ses på som en form for kulturendring, som innebærer mer dialog der kommunen er mer
bevisst på å tildele tjenester på et lavere omsorgsnivå, i tråd med BEON-prinsippet. Noen
trekker fram at de går lenger i å skreddersy tjenesten til brukeren, heller enn å tildele en
«standardløsning».
► Ansatte svarer i spørreundersøkelsen at brukermedvirkning har blitt styrket, og denne
opplevelsen bekreftes også i intervjuene. Brukerens behov og situasjon vektlegges i større grad
enn tidligere. Ansattes generelle opplevelse av tildelingsprosessen har også utviklet seg positivt
i A-kommunene, sammenlignet med B-kommuner og kontrollkommuner.
► Tilsvarende viser spørreundersøkelsen markant forbedring fra 2016 til 2019 i A-kommunene
knyttet til om vedtak gjenspeiler brukernes behov, om kommunen spør hva som er viktig for
bruker, om det innhentes informasjon fra pårørende ved behov, og om brukermedvirkning er
godt dokumentert i vedtakene.
Videre er det også enkelte funn som peker i retning av at tjenestene utvikles for å treffe ulike
brukerbehov bedre:
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► Satsing på forebyggende og rehabiliterende tiltak har økt i forsøksperioden. Eksempler er
samtalegrupper innen rus/psykiatri og treningsgrupper med ergo/fysio i Hobøl,
hverdagsmestringsteam, trygghetsambulerende team og rehabiliteringsenhet i Stjørdal, sterk
utvidelse av hverdagsrehabilitering med etterbygging i Os og innsatsteam i Lillesand. Generelt
er det flere informanter som melder om økt økonomisk handlingsrom til å etablere nye eller
styrke eksisterende tjenester, som kanskje ikke ville blitt prioritert uten forsøket.
► Informantene trekker fram en rekke eksempler på hvordan midlene fra forsøket har blitt brukt til
å finansiere ulike former for kvalitetsheving av tjenestene. Eksempler på dette kan være
dagtilbudet for demente i Lillesand, styrking av mattilbudet i Hobøl, og kursing av ansatte og nye
hjelpemidler i Os.
Det er imidlertid mer krevende å påvise endringer fra brukeres og pårørendes perspektiv.
Brukerintervjuene som har blitt gjennomført i forsøksperioden viser ingen entydig utvikling når det
gjelder opplevelsen av at brukernes behov blir bedre eller riktigere kartlagt og dekket. Dette er
krevende å påvise fordi brukerne generelt har hatt høy tilfredshet med tjenesten også tidligere, og
at mye av det brukeren opplever skyldes forhold som ikke berøres direkte av forsøket. Brukere
som har vært gjenstand for en bredere kartlegging, slik som det legges opp til i forsøket, har
imidlertid vært tilfreds med dette.
Tilsvarende er det for pårørende ingen entydig tendens. Tilbakemeldingene på kommunenes
praksis har primært vært gode gjennom hele perioden. De endringene som har vært på spørsmål
knyttet til blant annet brukermedvirkning, kompetanse og behovsdekning har ikke vist noen tydelig
tendens, noe som kan tyde på at variasjonen er vilkårlig og skyldes andre forhold enn selve
forsøket.
Alt i alt er det flere forhold som tyder på at kommunen har mer tid og evne til å kartlegge brukerens
behov, og økte ressurser til å utvikle tiltak som tilfører en merverdi til den samlede
tjenesteporteføljen. Alle kommunene har også etablert nye tiltak lavt i tiltakskjeden, for å øke
brukers mestringsgrad og potensielt avløse mer ressurskrevende tiltak. Vi har imidlertid ikke empiri
som tilsier at denne endringen gjør at brukere og pårørende opplever av tildeling og tjeneste som
vesentlig forbedret, uten at dette nødvendigvis avviser hypotesen.

7.3 Hypotese 3: Forsøket gjør at kommunene prioriterer mer
lønnsomme tjenester
Vi finner få tegn til at det har skjedd en systematisk vridning fra tjenester som er
«ulønnsomme» for forsøkskommunene, herunder tjenester som ikke utløser statlig
finansiering. Imidlertid har kommunene blitt mer bevisste på hvor mye de ulike
tjenestene koster.
Som beskrevet i kapittel 3.4 er det en risiko for at finansieringsmodeller basert på
enhetspriser/stykkpriser kan endre prioriteringen av hvilke tjenester som tildeles og utvikles. For å
vurdere dette har vi sett på utviklingen i tjenestene, både de som finansieres av
aktivitetstilskuddene og de som ikke gjør det, i tillegg til å basere oss på kvalitative intervjuer.
Et eksempel som isolert sett støtter hypotesen om vridning mot mer lønnsomme tjenester er
utviklingen i helsetjenester i hjemmet kontra praktisk bistand i starten av forsøket:
► Aktivitetstilskudd for helsetjenester har økt fra 137 til 156 mill. kr. i løpet av 2017. Flere intervjuer
viser til diskusjoner som har pågått mellom kommunene og Helsedirektoratet knyttet til hvordan
de ulike tjenestene i hjemmet skal kategoriseres. Særlig forholdet mellom hva som er
helsetjenester i hjemmet og hva som er praktisk bistand har vært diskutert, siden førstnevnte
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tjeneste godtgjøres høyere gjennom finansieringsmodellen (f.eks. 566 kr kontra 437 kr per
vedtakstime).50 Disse diskusjonene reflekteres blant annet i endringer i aktivitetstilskuddene som
skjedde første halvår 2018, hvor enkelte kommuner måtte omkode på bakgrunn av pålegg fra
Helsedirektoratet. Selv om dette illustrerer en økt økonomisk bevissthet i kommunene rundt
hvilke tjenester som gir best satser, kan det også være resultat av ulik praksis i utgangspunktet.
Diskusjonen viser også at det kan være gråsoner i kategoriseringen av de ulike tjenestene som
utløser aktivitetstilskudd.
► Tilsvarende har enkelte kommuner tatt opp med Helsedirektoratet at satsen for
institusjonsopphold er for lav for enkelte typer ressurskrevende brukere. Siden satsene for
institusjon var basert på døgnpris for brukeren (ikke arbeidet tid for kommunen) ble
ressurskrevende brukere underfinansiert i finansieringsmodellen. Finansieringsmodellen har på
bakgrunn av dette blitt endret med en supplerende timesats for ressurskrevende brukere, som
skal brukes i kombinasjon døgnprisen51.
► Kontrollkommunene har hatt en sterk vekst i utgiftene til psykisk helse i årene 2015-2018, noe
som kan skyldes blant annet økning i psykiske lidelser generelt, og flytting av ansvar fra
spesialisthelsetjenesten til kommunene. A-kommunene har i samme periode hatt en mer
moderat vekst, på linje med andre tjenester. Kontrollkommunene har altså i større grad enn Akommunene prioritert å styrke tilbudet til de yngste brukerne. Relativt lav vekst i A-kommunene
kan være fordi kommunene i forsøket ikke får økte inntekter ved en styrking av tilbudet til denne
gruppen.
Samtidig er det en rekke forhold som tyder på at kommunen ikke aktivt prioriterer lønnsomme
tjenester:
► Kommunene har som nevnt i kap. 7.2 bygget opp en rekke lavterskeltilbud. Mange av disse er
ikke stykkprisfinansiert men finansieres gjennom rundsumtilskuddet, som ligger fast uavhengig
av tjenestenivå.
► Kommunen har samlet sett hatt en økning i bruttoutgifter som overstiger endring i
aktivitetstilskudd. Denne differansen var på 4,5 prosent i snitt for kommunene i 2018 (som er det
eneste året vi har grunnlag for denne sammenligningen). Det betyr at veksten i aktivitet ikke
holder samme tempo som vekst i utgifter.52 I prinsippet skulle man forventet motsatt effekt
dersom kommunene ønsket å generere overskudd fra finansieringsmodellen: økt aktivitet med
lavere kostnad per aktivitet.
► Informanter ved tildelingskontoret trekker fram at de ikke lar økonomiske hensyn avgjøre hvilke
tjenester brukeren får. Imidlertid trekker enkelte fram det økte økonomiske handlingsrommet
som et middel for å gi mer tilpassede tjenester.
På bakgrunn av den informasjonen vi har er det ikke grunnlag for å hevde at det har skjedd en
vridning mot «lønnsomme» tjenester i forsøkskommunene.

7.4 Hypotese 4: Forsøket gir høyere utgifter for kommunen
Kommunene har jevnt over hatt økte utgifter i forsøksperioden, men med stor
variasjon mellom kommunene. Stjørdal og Hobøl har hatt en beskjeden
kostnadsvekst, mens økningen har vært betydelig i Lillesand og Os. Mye av
50

Forutsatt dagtid i bolig, praktisk bistand til daglige gjøremål. Kilde: Finansieringsmodell for forsøket:
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/statlig-finansiering-avomsorgstjenester/Finansieringsmodell%20for%20omsorgstjenester.pdf/_/attachment/inline/cfd94cfe-701b495c-939c398eac62e41a:4658ad3583a17bbee5ba3d019e2aed4881c11fd9/Finansieringsmodell%20for%20omsorgstjen
ester.pdf
51 Finansieringsmodell for omsorgstjenester utgitt av Helsedirektoratet desember 2018. Kap. 7.2.1 Særskilt
behov for beboere i institusjon.
52 Det bemerkes at kommunene likevel ikke går i underskudd som følge av dette, blant annet på grunn av
inntektspåslag, rundsumtilskudd og differanse mellom aktivitetstilskudd og egne kostnader.
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kostnadsveksten skyldes trolig økning i behovet. Ingen av kommunene ser ut til å ha
tildelt tjenester mer generøst, men enhetskostnadene ser ut til å øke flere steder.
Som beskrevet i kapittel 3.4 er det en risiko for at utgiftene øker når kommunene får aktivitetene
dekket av staten framfor å måtte finansiere dem selv. Teoretisk burde en slik kostnadsøkning skje
gjennom økt aktivitet, siden hver aktivitet generer inntekter i finansieringsmodellen.
I teorien stimulerer aktivitetsbasert finansiering også til effektiv drift, siden kommunene selv får
beholde gevinsten slik drift innebærer. I forsøket motvirkes denne effekten av kravet om at midlene
skal brukes opp i løpet av tiden forsøket varer. I tillegg har kommunene fått et inntektspåslag på 4
prosent, som skal brukes på pleie- og omsorgstjenester. Bruken av dette tilskuddet vil derfor også
påvirke utviklingen i kostnadene.
Det er flere funn som bidrar til å understøtte hypotesen om at forsøket øker kommunenes
kostnader:
► Som nevnt i kap. 7.3 har kommunene hatt en økning i bruttoutgifter som overstiger endring i
aktivitet, noe som tyder på at enhetskostnadene øker. Utviklingen kan være et resultat av kravet
om at midlene skal bruke opp i løpet av perioden, og at kommunene legger mindre vekt på
økonomistyring enn før. Økningen i bruttoutgifter per oppholdsdøgn på institusjon vært høyere
enn landssnittet for tre av fire A-kommuner (unntatt Stjørdal). Både Os og Lillesand lå betydelig
over landssnittet og fortsetter å øke. Økningen av bruttoutgifter per oppholdsdøgn forklares på
flere måter. Lillesand trekker fram høy bemanning, Hobøl viser til en rekke kvalitetshevende
tiltak, mens Os viser til åpningen av Luranetunet og det at de har et stort overskudd gjennom
forsøket som må brukes opp på kompetanseheving, hjelpemidler mv.
► De totale (ukorrigerte) bruttoutgiftene har økt med 26 prosent i A-kommunene fra 2015 til 2018,
fra 1050 til 1318 mill.kr. Veksten har vært størst i gruppene personer med nedsatt
funksjonsevne under 18 år (37 prosent) og for samtlige tjenestekategorier for eldre (institusjon
28 prosent, bolig med døgnomsorg 26 prosent og hjemmetjenester 27 prosent). Sammenligner
man med de seks kontrollkommunene, har de imidlertid hatt en nesten tilsvarende vekst i sine
bruttoutgifter i den samme perioden (24 prosent). Os har hatt den klart største veksten med 39
prosent.
► Bruker man kriteriene for pleie og omsorg i det statlige inntektssystemet som indikator for
utvikling i behov, har alle A-kommunene hatt en betydelig årlig vekst i behov. Os og Lillesand
har imidlertid hatt en vekst i mottatte aktivitetstilskudd som overstiger behovsøkningen med en
differanse på hhv. 6,2 og 1,5 prosent i perioden 2018-2019. For Stjørdal og Hobøl har
utviklingen gått motsatt vei.
► Et underkommunisert forhold ved forsøket er effekten det har på øvrige kommunale sektorer.
Disse har fått gevinster på flere måter.
•

Som beskrevet i kap. 6.2 har beregningsmetodikken for uttrekket gitt gunstige
effekter for de delene av kommunen som ikke er med i forsøket (dvs. alle sektorer
unntatt pleie og omsorg).

•

Samtidig finnes det eksempler på at kommunene gjennom interne
kostnadsfordelingsmekanismer indirekte overfører midler til de andre sektorene.
Hvis kommunene ikke er bevisst på disse mekanismene er det en risiko for et
forbruk i resten av kommunen som ikke er bærekraftig etter forsøket.

► Informanter i tre av fire A-kommuner (ikke Stjørdal) trekker fram ulike eksempler på at det er
lettere å bruke penger når kommunen deltar i forsøket. Informantene uttrykker en opplevelse av
at budsjettene ikke er like stramme og at det er derfor er økt handlingsrom til for eksempel å
sette i gang lavterskeltiltak, bruke vikarer, dra på kurs og kjøpe nytt utstyr framfor å bruke
gammelt.
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Det er også flere forhold som tyder på at forsøket ikke har medført et høyere aktivitets- eller
utgiftsnivå enn det kommunen ellers ville hatt:
► Ser man på andelen innbyggere over 80 år som hhv. mottar hjemmetjenester og er beboere på
institusjon, er trenden omtrent som resten av landet. Andelen med hjemmetjenester er redusert
fra 33,3 prosent i 2015 til 32,9 prosent i 2018, og på institusjon fra 10,1 prosent i 2015 til 8,9
prosent i 2018. En mulig forklaring kan være et resultat av at tildelingen fører til at flere klarer
seg selv. Reduksjonen er imidlertid tilsvarende det som gjelder for landet som sådan, og kan
henge sammen med større demografiske endringer og endringer i tildelingspraksis også i resten
av landet.
► Flere trekker fram at bedre kartlegging, mer ressurser til lavterskeltiltak og
hverdagsrehabilitering, og bedre styring av tjenestene har gjort kommunene bedre i stand til å
levere tjenester på lavere omsorgsnivå enn de ellers ville ha gjort. Det vises her til tiltakene
innen blant annet hverdagsrehabilitering som er nevnt i kap. 7.2.
► Svært mange informanter i kommunene uttrykker bevissthet knyttet til at forsøket en dag skal
avsluttes, og at kommunen da ikke må ha lagt seg på tjenestenivå som det blir umulig å
opprettholde uten statlig finansiering. Slik sett er det logisk at kommunene har vært
tilbakeholdne med å ikke gi for mange og kostbare tjenester.
Ser man de fire A-kommunene under ett, er det ikke grunnlag for å fastslå at kommunenes utgifter
har økt uforholdsmessig mye som følge av forsøket, siden utgiftsveksten i stor grad begrunnet i
demografien i kommunen og overskudd som må brukes opp. Informantene i kommunene har i hele
perioden vært ytret at kommunen må kunne håndtere situasjonen etter forsøket, noe som trolig har
lagt en demper på den potensielle veksten.
Det skal bemerkes at flere av kommunene har hatt betydelig overskudd fra forsøket (økte utgifter
for staten), men disse har i stor grad blitt satt på fond eller investert ulike tiltak slik som
institusjonslokaler, velferdsteknologi, kompetanseheving mv., som bare i begrenset grad inngår i
kostnadsbildet som presenteres her.

7.5 Hypotese 5: Forsøket har økt kommunens kompetanse
Alle kommunene har økt sin kompetanse gjennom deltagelsen i forsøket. Særlig
tildelingsenhetene har blitt mer tverrfaglige, samarbeider tettere med tjeneste- og
økonomienheter, og arbeider mer systematisk med brukermedvirkning, kartlegging og
vedtak. Kommunene har satt i gang betydelige satsinger innen kompetanseutvikling,
forebygging og velferdsteknologi.
Som beskrevet i kapittel 3.4 har A-kommunene gått gjennom et omfattende læringsopplegg, hvor
særlig kompetanse innen tjenestetildeling har stått sentralt. Svært mange informanter trekker fram
læringseffektene av forsøket som den viktigste effekten.
Det er mange funn som trekker i retning av at kommunens kompetanse har økt:
► Ansatte som er involvert i tildeling av tjenester (enten i tildelings- eller utførerenhet) trekker fram
at tildelingsenheten generelt har fått bedre og mer tverrfaglig kompetanse, og samhandler bedre
med andre utførerenhetene. Dette bekreftes i spørreundersøkelsen hvor det er markant
forbedring i A-kommunene fra 2016 til 2019 når det gjelder:
•

Hvorvidt det benyttes riktig og tilstrekkelig fagkompetanse inn i tildelingsprosessen

•

Hvorvidt det benyttes tverrfaglig kompetanse inn i tildelingen

•

Hvorvidt det er avsatt tilstrekkelige ressurser til tildeling av tjenester

► Kapasiteten innen tjenestetildeling har økt i Os og Stjørdal. Medregnet prosjektstillinger i
forsøket har de fire kommunene økt kapasiteten i tildelingsenhetene med til sammen 7,6
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årsverk, dvs. en prosentvis økning på 32 prosent. Ved innledningen av forsøket ansatte
kommunene kompetanse de hittil hadde manglet, f.eks. ergoterapeut.
► Os, Stjørdal og Lillesand har igangsatt eller trappet opp eksisterende satsinger innen
velferdsteknologi. Midlene fra forsøket trekkes fram som avgjørende for dette.
► Kommunene har satt av midler til kompetanseheving i form av kurs, seminarer, videreutdanning
mv. Kommunene varierer imidlertid når det gjelder hvor systematisk kompetansesatsingen er.
► Informanter fra kommunenes økonomienheter trekker fram at de har fått langt større innsikt i
pleie- og omsorgssektoren enn de har hatt tidligere. Tilsvarende rapporterer informanter fra
pleie- og omsorgstjenesten at de har fått økt innsikt i økonomien knyttet til tjenestene.
► Flere informanter innen tildeling trekker fram at vedtakene har blitt bedre på flere områder:
forvaltningsfaglig kvalitet på vedtakene, klart språk i vedtakene og tydeligere målsetninger for
brukeren. Selv om det var generell styrking av vedtakene på de fleste områder, var det flere
typer vedtak hvor det i praksis ikke hadde skjedd store endringer. De største forbedringene var
knyttet til dokumentert brukermedvirkning og tydeligere språk. Imidlertid manglet ca. en tredjedel
av vedtakene individuell begrunnelse og dokumenterte mål for brukeren.

7.6 Hypotese 6: Forsøket styrker kommunenes styring av
tjenestene
Forsøket har gitt kommunene et langt bedre styringsgrunnlag enn tidligere med
løpende oversikt over tjenester, og mulighet for å i større grad analysere egne data. Det
er imidlertid flere tegn på at kostnadskontrollen i driften har blitt løsere i noen av
kommunene.
Kommunekapitlene beskriver kommunenes arbeid innledningsvis med å tilpasse seg til
finansieringsmodellen som ligger til grunn i forsøket. Et sentralt spørsmål er hvorvidt dette har ført
til en bedre styring av tjenestene.
Det er flere funn som peker i retning av at forsøket har gitt kommunen mulighet for økt styring
tjenestene:
► Mange informanter har trukket fram at arbeidet som ble gjort i innledningen av forsøket har vært
viktig for at kommunen skulle forstå egne tjenester. Denne jobben innebar blant annet en
gjennomgang av alle gjeldende vedtak og omkoding av disse. Flere beskriver dette som en jobb
som aldri ville blitt prioritert hvis ikke man var i forsøket, men som viste seg å gi stor verdi.
► Informanter på leder- og økonominivå trekker fram at de har fått bedre oversikt over pleie- og
omsorgstjenestene enn de hadde tidligere. Dette gjør det lettere å gjøre prioriteringer siden man
har tydeligere fakta knyttet til hvor mye ressurser tjenestene bruker. Ansatte i de ulike
utførerenhetene trekker også fram dette som positivt siden de nå kan underbygge behovene de
har med tall og fakta.
► Kommunene bruker mer tid enn tidligere på å kontrollere at vedtakene er riktige, og sørger for at
disse oppdateres løpende ved endringer i tjenesten. Enkelte av kommunene (f.eks. Os) har
egne rapporter for å kontrollere vedtak (og aktivitetstilskudd) opp mot tilgjengelige årsverk, for å
sikre samsvar mellom vedtatte og faktisk utførte tjenester.
► Det er eksempler fra forsøkskommunene på at bedre datagrunnlag og bevissthet rundt
økonomien i tjenestene har ført til økt analysekapasitet. Eksempelvis har Os kommune utviklet
en modell for å sammenligne de langsiktige kostnadene ved hverdagsrehabilitering kontra
institusjon.
Det er imidlertid enkelte forhold som tyder på at økonomistyringen på noen områder har blitt
svekket:
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► Ledere i utførerenheter i hhv. Os og Lillesand opplever mindre kontroll over eget budsjett enn
tidligere, og at budsjettene i praksis blir «mykere». Utførerenhetene har i praksis mindre krav om
å følge budsjettene sine, siden budsjettene de blir tildelt ved starten av året i praksis ikke er
reelle (fordi det kommer nye brukere som genererer inntekter for kommunen). Det brukes også
mindre tid på budsjetter enn tidligere.
► Flere informanter har gitt uttrykk for at pengene som har fulgt med forsøket har gitt en rausere
holdning til det å bruke penger.
► Enhetskostnadene har økt i flere deler av tjenesten i Hobøl, Lillesand og Os. Selv om dette kan
skyldes flere forhold, kan det også være en konsekvens av svakere styring og kostnadskontroll.
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8 Oppsummering og vurdering
Dette kapittelet oppsummerer effektene av forsøket, og vurderer hvilke deler av forsøket som har
forårsaket disse effektene. Videre gjøres det en vurdering av læringspunkter, både i fortsettelsen
av forsøket og for andre kommuner. Til slutt vurderes det i hvilken grad funnene kan generaliseres
til et tenkt tilfelle der modellen som er anvendt i forsøket gjøres til en nasjonal permanent ordning.

8.1 Hvilke effekter har forsøket hatt?
Effektene av forsøket er analysert i kapittel 7, hvor hypotesene testes systematisk opp mot de ulike
delene av datagrunnlaget. Oppsummert viser denne gjennomgangen:
► Likere tildeling og tjenester. Forsøket har sannsynligvis gitt likere tildeling og tjenester både
mellom A-kommunene og innad i hver kommune. Kommunene har innført en mer likeartet måte
å tildele tjenester på, og nærmer seg hverandre når det gjelder sammensetning og nivå på
tjenestene. Vi tar imidlertid forbehold om at noe av effekten kan skyldes mer likeartet koding av
tjenestene, heller enn endringer i selve tjenesten. Det er fortsatt store forskjeller i tildelingen
mellom kommunene.
► Riktigere behovsdekning. Flere av funnene tyder på at forsøkskommunene har en grundigere
og mer dialogbasert kartlegging av den enkelte brukers behov, og at tjenestene i større grad er
tilpasset brukernes mål og behov. Kommunene har også hatt økt økonomisk handlingsrom til å
utvikle tjenestene. Selv om vi ikke finner vesentlige endringer i brukere og pårørendes
opplevelse av tjenestene, er det likevel sannsynlig at forsøket gir riktigere behovsdekning.
► Ingen systematisk prioritering av lønnsomme tjenester. Vi finner få tegn til at det har skjedd
en systematisk vridning fra tjenester som er «ulønnsomme» for forsøkskommunene, herunder
tjenester som ikke utløser statlig finansiering. Imidlertid har kommunene blitt mer bevisste på
hvor mye de ulike tjenestene koster.
► Utgiftsvekst, men store variasjoner mellom kommunene. Kommunene har jevnt over hatt
økte utgifter i forsøksperioden, men med stor variasjon mellom kommunene. Stjørdal og Hobøl
har hatt en beskjeden kostnadsvekst, mens økningen har vært betydelig i Lillesand og Os. Mye
av kostnadsveksten skyldes trolig økning i behovet. Ingen av kommunene ser ut til å ha tildelt
tjenester mer generøst, men enhetskostnadene ser ut til å øke flere steder.
► Styrket kompetanse i kommunene. Alle kommunene har økt sin kompetanse gjennom
deltagelsen i forsøket. Særlig tildelingsenhetene har blitt mer tverrfaglige, samarbeider tettere
med tjeneste- og økonomienheter, og arbeider mer systematisk med brukermedvirkning,
kartlegging og vedtak. Kommunene har satt i gang betydelige satsinger innen
kompetanseutvikling, forebygging og velferdsteknologi.
► Bedre styringsgrunnlag, men mindre kostnadskontroll. Forsøket har gitt kommunene et
langt bedre styringsgrunnlag enn tidligere med løpende oversikt over tjenester, og mulighet for å
i større grad analysere egne data. Det er imidlertid flere tegn på at kostnadskontrollen i driften
har blitt løsere i noen av kommunene.

8.2 Hvilke deler av forsøket kan forklare effektene?
Det er svært viktig å understreke at forsøket består av flere ulike elementer. For en fullstendig
beskrivelse av forsøksopplegget vises det til kapittel 2: Bakgrunn. I Tabell 8-1 presenteres det en
forenklet oppsummering av hvilke effekter vi vurderer kan tilskrives hvilke deler av forsøket, basert
på avsnittene ovenfor. Begrunnelsen for våre vurderinger utdypes i de neste avsnittene.
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Tabell 8-1 Vår vurdering av hvilke deler av forsøket (intervensjoner) som forklarer ulike funn
Funn / intervensjon

Innretning av
finansieringsmodell

Økte rammer
pga.
finansieringsmodell

Krav til
tildelingen

Kompetanseutvikling

Likere tildeling og tjenester

Liten/ingen
effekt

Middels/stor
effekt

Stor effekt

Stor effekt

Riktigere behovsdekning

Liten/ingen
effekt

Middels/stor
effekt

Middels/stor
effekt

Stor effekt

Ingen systematisk
prioritering av lønnsomme
tjenester

Liten/ingen
effekt

Stor effekt

Middels/stor
effekt

Stor effekt

Utgiftsvekst (noen
kommuner)

Liten/ingen
effekt

Stor effekt

Liten/ingen
effekt

Liten/ingen
effekt

Styrket kompetanse i
kommunen

Liten/ingen
effekt

Middels/stor
effekt

Middels/stor
effekt

Stor effekt

Bedre styringsgrunnlag

Stor effekt

Liten effekt

Middels/stor
effekt

Middels/stor
effekt

8.2.1

Hvilke intervensjoner består forsøket av?

Slik vi vurderer det består intervensjonen som forsøket utgjør av følgende fire deler:
► Endret finansieringsmodell. Helse- og omsorgstjenester i A-kommuner har i stor grad blitt
finansiert gjennom enhetspriser for ulike tjenester, mens B-kommuner har fått et tilskudd fra
staten som utgjør en budsjettramme for disse tjenestene. Dette har erstattet kommunens
tidligere utgifter til helse og omsorg. Begge modeller har inkludert et inntektspåslag på
4 prosent. For analysens del opererer vi med to separate effekter av finansieringsmodellen:
•

1. Innretning av finansieringsmodell. Ved å (delvis) finansiere tjenestene gjennom
enhetspriser vil de økonomiske insentivene til hvilke tjenester man tildeler og hvordan
tjenestene utformes, endre seg.

•

2. Økte økonomiske rammer. Finansieringsmodellen har fungert slik at den
gjennomgående har gitt forsøkskommunene økte økonomiske rammer. Overskuddene som
er generert har ikke kunnet brukes i andre sektorer. Dette kan ha konsekvenser som
potensielt er ulike fra konsekvensene som følger av endret insentivstruktur.

► 3. Krav til tildelingsprosessen. A-kommuner har måttet tilfredsstille en rekke krav til tildeling
av tjenester, og de har fått nye verktøy å bruke i dette arbeidet. B-kommunene har ikke hatt
tilsvarende krav.
► 4. Kompetanseutvikling. Kommunene – spesielt A-kommunene – har tatt del i en kompetanseog utviklingsprosess. De har blant annet deltatt på en rekke samlinger og arbeidet målrettet med
IT-systemer, maler, rapportering, saksbehandlingspraksis mv. i samarbeid med
Helsedirektoratet.
Ettersom forsøket består av flere intervensjoner er det interessant å drøfte hvilke av disse som
faktisk har ført til de observerte effektene i kommunene.
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8.2.2

Hva kan forklare likere tildeling og tjenester?

Den økte likheten som er observert med tanke på tildeling og tjenester skyldes etter vår vurdering
først og fremst at kommunene har fått innsikt og kompetanse om egne tjenester. Dette er
sannsynlig siden kommunene gjennom forsøket har fått presentert egne tjenester på en helt ny
måte, og lært av de andre kommunene (gjennom samlinger, erfaringsutveksling mv.). Kommuner
med avvikende resultater på noen områder (f.eks. høyt nivå på praktisk bistand) kan i så fall ha
justert tjenestene basert på denne kunnskapen.
Videre har forsøkskommunene hatt en rekke krav til tildelingsprosessen, blant annet at alle
tjenester skal tildeles av tildelingsenheten, at bestemte verktøy (samtaleguide, søknadsskjema mv)
skal benyttes og at samsvar mellom vedtak og tjenester kontrolleres tettere.
Handlingsrommet som følger av økte økonomiske rammer kan også være en medvirkende årsak.
Kommunene har gjennom forsøket hatt anledning til å styrke kapasiteten innen tjenestetildeling og
til å utvikle tjenester og tiltak de ellers ikke ville ha mulighet til.

8.2.3

Hva kan forklare riktigere behovsdekning?

Vi mener at styrkingen av tildelingsfunksjonen er den viktigste grunnen til riktigere behovsdekning.
Styrkingen består av en kombinasjon av kompetansehevende tiltak, tydelige krav til
arbeidsmetodikk og styrking av kapasiteten innen tildeling. Det er dermed i hovedsak de samme
elementene i forsøket som har bidratt både til likere tildeling og riktigere behovsdekning. I tillegg
kommer at den statlige finansieringen gjennom stykkpriser trolig har gitt tildelingsenhetene sterkere
gjennomslagskraft.
Videre har kommunene hatt økt økonomisk handlingsrom til å utvikle tjenester som utvider
kommunenes tjenestetilbud, f.eks. nye tiltak innen forebygging og hverdagsrehabilitering.

8.2.4

Hva kan forklare at kommunene ikke systematisk prioritering av lønnsomme
tjenester?

Vår vurdering er at kommunene i liten grad har brukt alle mulighetene som stykkprisfinansieringen
gir til å styrke kommunens økonomi, men i hovedsak har innrettet tjenestetilbudet ut fra brukernes
behov. Dette kan ha sammenheng med at de samlede økonomiske rammene som følger av
forsøket har vært relativt rause og at overskuddene i A-kommunenes helse- og omsorgssektor ikke
har kunnet anvendes i andre sektorer. Strategiene som har ligget til grunn for tjenesteutvikling og
prioritering har i større grad vært preget av at kommunene har ønsket å investere i langsiktige tiltak
innen forsøket avsluttes (og overskuddet bortfaller).
Imidlertid kan det se ut som kommunene har blitt mer bevisste på hvilke tjenester som er
lønnsomme og ikke, og at dette har ført til diskusjoner med Helsedirektoratet rundt hvordan ulike
tjenester skal defineres og prises.

8.2.5

Hva kan forklare utgiftsvekst i noen av forsøkskommune

Vår vurdering er at det er vanskelig å knytte utgiftsveksten som er observert i noen av kommunene
til mekanismene i stykkprismodellen. Grunnen til det er at det først og fremst er enhetskostnadene
som øker, mens aktivitetsnivået holder seg mer stabilt. Utgiftsveksten kan langt på vei forklares ut
fra endringer i demografi/behov, og at det gjøres en del tiltak og investeringer finansiert av
forsøksmidlene.
De økte rammene som følger med forsøket kan også ha bidratt til mindre kostnadskontroll i noen
av kommunene.
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8.2.6

Hva kan forklare styrket kompetanse i kommunene?

Vår vurdering er at kompetansehevingen som har skjedd i kommunene kan forklares dels ut fra alle
impulsene som har kommet gjennom forsøket, dels ut fra nye krav og verktøy som kommunen har
vært pålagt å bruke, og dels gjennom at kommunene har hatt økt handlingsrom til å styrke
bemanning (både fast og prosjektstillinger).

8.2.7

Hva kan forklare bedre styringsgrunnlag?

Vår vurdering er at bedre styringsgrunnlag er den viktigste effekten av finansieringsmodellen. Som
beskrevet har kommunene blitt bedre til å fatte vedtak, blant annet gjennom at de kodes riktig,
revurderes hyppigere og i større grad kontrolleres mot det som faktisk utføres av tjenester. Dette
har gitt kommunene langt bedre oversikt over egne tjenester og kostnader forbundet med disse.
Økonomiavdelingene har fått en mye tydeligere rolle inn i pleie- og omsorgssektoren enn de hadde
tidligere. Alle A-kommunene framhever dette som et krevende arbeid, men mener det gir store
positive effekter når det først er på plass. Det å gå gjennom samtlige vedtak, arbeide målrettet med
datakvalitet og integrere tjenestene så tett mot økonomistyringen er et tungt administrativt løft som
det er vanskelig for en kommune å gjennomføre. Vår vurdering er at slike typer oppgaver sjelden
blir prioritert i kommunen fordi man da må sette av store ressurser til administrativt arbeid framfor
mer brukernære tiltak. Det krever også ekspertise og samarbeid med andre. Finansieringsmodellen
har imidlertid gjort det helt nødvendig å prioritere dette, siden riktig vedtakspraksis og rapportering
er en forutsetning for kommunens inntekter. I motsetning til de mer brukernære delene av
tildelingsprosessen mener vi derfor at denne effekten ville vært vanskeligere å oppnå uten en
aktivitetsbasert finansieringsmodell tilsvarende den som benyttes i forsøket.
Det skal samtidig legges til at denne effekten også har vært betinget av de ekstra ressursene
kommunene har fått for å komme i gang, og av kompetansehevingen som har kommet til
underveis.

8.3 I hvilken grad kan effektene av forsøket generaliseres?
Hensikten med mange forsøksprosjekter, inkludert dette, er å avdekke om en type tiltak vil kunne
være aktuelt å innføre på større skala. Det er derfor relevant å vurdere hvorvidt resultatene som
fremkommer i dette forsøket kan generaliseres ved innføring av forsøket som en nasjonal og
permanent ordning. Selv om forsøket har gitt en rekke læringseffekter, er det imidlertid flere forhold
som tilsier at det bør vises varsomhet med å generalisere resultatene fra forsøket til landet som
helhet.

8.3.1

Lavt antall deltakerkommuner

En svakhet med tanke på overføringsverdi er det lave antallet deltakerkommuner. Fire kommuner
har implementert A-modellen, som er den mest omfattende, mens to kommuner har implementert
B-modellen. Det lave antallet gjør at det er vanskeligere å trekke slutninger om forsøkets egentlige
virkninger, siden utvalget da er mer sårbart for tilfeldigheter. Eksempelvis kan kommunens
utgiftsnivå påvirkes betydelig av én enkelt ressurskrevende bruker. Likeledes kan våre
observasjoner knyttet til kommunens arbeidsmåte, kompetanse mv. være påvirket av
enkeltpersoner blant de ansatte.

8.3.2

Potensiell utvalgsskjevhet

En tilgrensende problemstilling er knyttet til utvalgsskjevhet. Kommunene som deltar i forsøket er
alle små eller mellomstore kommuner, mens ingen større byer er representert.
Kommunene som deltar i forsøket valgte for det første å søke om deltagelse, og for det andre å
forbli i forsøket (når mange andre kommuner trakk seg). Kommunene er med andre ord ikke
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tilfeldig valgt. Det er derfor en mulighet for at de kommunene som deltar i forsøket er de som i
utgangspunktet hadde de beste forutsetningene for å delta. Dette kan være økonomiske
forutsetninger (slik som lave enhetskostnader og gunstig rammeuttrekk) eller organisatoriske
forutsetninger (endringskultur, kompetanse, forutgående erfaring med lignende modeller mv.).
Alt i alt bør man derfor være forsiktig med å forutsette at deltakerkommunene er representative for
norske kommuner generelt og at virkningene av forsøket på deltakerkommunene gjenspeiler
virkningene man ville fått i andre kommuner.

8.3.3

Tidsavgrensning

Kommunene som deltar i forsøket har i forsøksperioden vært innstilt på at forsøket skulle avsluttes
i 2019, og at kommunens helse- og omsorgssektor da skulle gå tilbake til ordinær rammefinansiering over kommunens budsjetter. Dette har høyst sannsynlig medført at kommunene har
vært mer tilbakeholdne med å gjøre endringer med langsiktige konsekvenser enn de ville vært i en
situasjon der finansieringsmodellen var permanent. Dette poenget understrekes i mange av
intervjuene med ansatte og ledere i kommunene, som har vært svært bevisste på denne
problematikken. Effekter som kan påvises i en midlertidig kontekst, er derfor ikke nødvendigvis
gyldige i permanent kontekst.
Tidsavgrensningen har også en tilleggsdimensjon gjennom at midlene kommunen tilegner seg
gjennom forsøket må brukes innen en viss periode. Dette betyr at kommunen må gjøre
investeringer for å bruke opp overskuddet allerede i forsøksperioden. En av hovedforklaringene til
at enhetskostnadene øker kan være at kommunene må bruke betydelige midler på investeringer
nå, for å unngå å måtte tilbakeføre midlene ved forsøkets slutt.

8.3.4

Kompetanse- og oppmerksomhetseffekter

Kommunene som deltar i forsøket har ikke bare implementert en finansieringsmodell og et
rammeverk for tildeling. De har også vært gjenstand for betydelig oppmerksomhet fra Helsedirektoratet, media, evaluator, politikere osv.53 De har også vært del av en læringsprosess hvor de
har deltatt på samlinger, hatt jevn dialog med Helsedirektoratet og andre kommuner, og hvor de
har blitt stilt krav til i form av rapportering mv. Sannsynligvis ville verken oppmerksomheten eller
det intensive læringsopplegget oppstått på samme måte dersom modellen(e) i forsøket hadde blitt
implementert i stor skala.

8.3.5

Utgiftsnivå for staten

Som beskrevet blant annet i kapittel 6.1 har finansieringen av forsøket utgjort en betydelig kostnad
for statens del. Tabell 6-4 viser den økonomiske gevinsten kommunen har hatt.
Finansieringsmodellen som har vært benyttet i forsøket kan derfor beskrives som raus. Det må
understrekes at effektene som er påvist så langt i forsøket kunne sett annerledes ut dersom
kommunens tilskudd gjennom finansieringsmodellen lå nærmere det opprinnelige forbruket til
kommunen. Generaliserbarheten til forsøket vil med andre ord bero på om et tilsvarende
tilskuddsnivå vil være realistisk ved en oppskalering av forsøket.
I prinsippet vil noen kommuner også kunne ha så høye egne enhetskostnader at forsøket vil gi
underskudd. Resultatene ville trolig vært annerledes for kommuner som ikke har overskuddet som
kommunene i forsøket har hatt.

53

Effekten av selve oppmerksomheten som følger av det å bli observert omtales ofte som Hawthorneeffekten.
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8.4 Hva har vi lært av forsøket så langt?
Selv om forsøkets overføringsverdi til en nasjonal, permanent ordning er relativt begrenset, har
forsøket så langt brakt fram mye nyttig kunnskap for kommuner, statlige myndigheter og deltagere i
det videre forsøket. Disse omtales kort nedenfor.
Finansieringsmodellen
Innføring av en finansieringsmodell basert på enhetspriser innen kommunale pleie- og
omsorgstjenester har vist seg å være gjennomførbart, og verdifulle erfaringer har blitt gjort fra
forsøket begynte.
► Forsøket har tydeliggjort en del avgrensninger som må defineres nærmere for at modellen skal
kunne praktiseres, for eksempel avgrensning av praktisk bistand kontra helsetjenester i
hjemmet. Videre har den fått fram enkeltkomponenter som kan slå uheldig ut, for eksempel når
oppholdsdøgn ved institusjon ikke dekker kostnadene forbundet med ressurskrevende brukere.
► Forsøket har også fått fram mer kunnskap knyttet til hvilke satser som er realistiske for
kommunene å operere under, og hvilke forhold i kommunen som eventuelt påvirker kommunens
interne kostnader (f.eks. boligstruktur eller reiseavstand).
► Videre har forsøket satt lys på noen sentrale utfordringer knyttet til å erstatte én statlig
finansieringsmodell med en annen. Mekanismene som har blitt benyttet for å gjøre uttrekkene
fra det statlige rammetilskuddet har hatt noen uintenderte konsekvenser knyttet til stor
demografisk vekst. Finansieringsmodellen kunne med fordel også vært bedre koordinert med
tanke på forhold til tilskuddet for ressurskrevende brukere.
► B-modellen, som i praksis innebar en ren øremerking av midler til pleie- og omsorg, hadde i
praksis ingen effekt på kommunene - utover inntektspåslaget. Dette var i sterk kontrast til Amodellen. Dette illustrerer at strukturelle endringer (som f.eks. finansiering) bør ses i tettere
sammenheng med blant annet kompetanse, arbeidsmetodikk og kultur.
Tildelingspraksis og brukermedvirkning
► Mye av forsøket har vært rettet mot arbeidet med tjenestetildeling i kommunene, og framhevet
viktigheten av denne funksjonen. Kommunene har hatt en unik mulighet til å jobbe målrettet
med brukermedvirkning og det å sette brukerens behov i sentrum. Selv om dette er tematikk
som også er tilstede i andre kommuner, har forsøkskommunene fått en unik mulighet – gjennom
økte ressurser og samhandling med andre – til å profesjonalisere dette arbeidet.
► Kommunene har tatt i bruk nye verktøy (samtaleguide, nytt søknadsskjema) som har gitt stor
merverdi i arbeidet. Mange trekker fram at de vil benytte dette videre også når forsøket
avsluttes. Enkelte av kontrollkommunene har tatt i bruk verktøy fra forsøket på eget initiativ for å
forbedre egen praksis.
Vedtak og styring
► Kommunene arbeidet siden oppstarten av forsøket med å få orden på vedtakene. Dette var en
møysommelig jobb som krevde revurdering av gamle vedtak, omkoding og systematisering.
Resultatet av dette ble en helt annen oversikt over tjenestene enn det som hittil hadde være
tilfelle, siden vedtakene nå ga et riktig bilde av tjenesten. Ny kunnskap om hvordan tjenestene
og økonomien henger sammen har styrket samarbeidet mellom de ulike delene av kommunene,
og gjort kommunene bedre i stand til å analysere og forbedre egne tjenester. Selv om
opprydding av vedtak var et omfattende arbeid som ikke er brukernært, er de fleste informanter
enige om at arbeidet ville vært regningssvarende også hvis de ikke var en del av forsøket.
► Tallene på aktivitetstilskudd som kommunene rapporterer til Helsedirektoratet er et relativt godt
mål på hva som ytes av ulike tjenester i kommunen. Disse dataene er høyst sannsynlig mer
presise enn en rekke landsdekkende kilder på kommunale pleie- og omsorgstjenester, slik som
KOSTRA og Iplos/KPR. Sammenligning av disse datakildene kan derfor være viktig for å
avdekke feil i KOSTRA og Iplos. Se en nærmere beskrivelse av dette i Vedlegg 1.
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VEDLEGG 1 – Erfaringer ved bruk av ulike datakilder
Dette vedlegget inneholder noen erfaringer som vi har gjort oss knyttet til datakvalitet
og samsvar mellom ulike datakilder.
Underveis har vi strevd mer enn vi trodde på forhånd med å etablere et datagrunnlag med god
kvalitet. Enhetskostnadene blir beregnet ved å dividere utgiftene på timer eller døgn som brukerne
har mottatt. Vi har erfart at kvaliteten for dataene ikke er så god som ønsket verken for telleren eller
nevneren i denne brøken. I det følgende vil vi oppsummere våre erfaringer med å etablere data
med tilfredsstillende kvalitet. Vårt arbeid med å beregne enhetskostnader er illustrert i figuren
under.
Vedtak
Tildelte timer og
døgn

Timer og døgn

Økonomi

Fagsystem
Visma, Cosdoc og
Gerica

Statistikk for timer
og døgn (teller)

Økonomisystem

Utgifter brukt på
den aktuelle
tjeneste

Rydding

Rydding

Feilføringer, fordeling
på org enhet

Feilføringer, fordeling
på tjenester

Enhetskostnader

Figur 8.1 Illustrasjon av arbeidet med å beregne enhetskostnader i kommunene

Enhetskostnadene blir beregnet som en brøk med nettoutgiftene i telleren og timer eller døgn for
de aktuelle tjenestene i nevneren. For å etablere data av tilfredsstillende kvalitet har det vært
nødvendig med en betydelig «rydding» av dataene både i telleren og nevneren. «Ryddingen» blir
nærmere kommentert i det følgende:
► Koble utgifter og tildelte timer/døgn: For å beregne enhetskostnader har det vært nødvendig å

koble opplysninger fra fagsystemet og økonomisystemet. Deltakelse i forsøket krever ikke en
slik kobling. En vellykket kobling er blant annet avhengig av en hensiktsmessig kontoplan.
► Feil KOSTRA-funksjon: I Selbu har det ikke vært ført utgifter på aktivisering. Kommunen har

ført utgiftene til aktivisering dels på hjemmetjenester (funksjon 254) og dels på
institusjonstjenester (funksjon 253).
► Riktig grenseoppgang mellom tjenester: Selbu har til nå verken fattet vedtak om praktisk

bistand opplæring eller aktivisering. I kommunene i forsøket har det vært en drøfting om
grenseoppgangen mellom praktisk bistand og helsetjenester i hjemmet. Deltakelsen i forsøket
vil kunne påvirke praksisen til Selbu. En riktig grenseoppgang mellom tjenestene vil altså
kunne gi mer presise og pålitelige resultater.
► Mer detaljerte vedtak: Prismodellen i forsøket har en mer detaljert spesifisering av tjenester

enn kravene i IPLOS. Deltakelse i forsøket krever derfor mer detaljerte vedtak. Mer presise
beregninger er også avhengig av mer detaljerte vedtak.
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► Riktig stramhet på vedtakene: Det må tas stilling til hvilke oppgaver utført av hjemmetjenesten

vedtaket skal omfatte. Et eksempel er at hjemmetjenesten i Selbu deltar i et testprosjekt om
ruteoptimalisering. Her står brukere med multidose oppført med 5 minutter per uke, noe som
tilsvarer at ansatte i hjemmetjenesten er hos brukeren i 10 minutter annenhver uke for å levere
multidoserullen til brukerne. Med administrasjon og arbeidet med kvalitetssikring er tidsbruken
betraktelig større enn 10 minutter. Spørsmålet er i hvilken grad tiden til administrasjon og
kvalitetssikring kan regnes med. Vi vet verken om det er etablert rutiner for dette i forsøket eller
om rutinene blir fulgt opp.
► Riktig registrering i fagsystemet: Ved revurdering av vedtak kan antall timer til en bruker øke

eller bli redusert. I slike tilfeller er det viktig at endringen rent teknisk blir registrert som en ny
tjeneste i fagsystemet. For ellers klarer ikke fagsystemet å fange opp endringen. Resultatet er
at statistikken viser for mange eller for få timer. Statistikken for Selbu er trolig til en viss grad
preget av slike feil.
► Mer korrekt beregning av utgifter finansiert av rundsumtilskuddet: Foreløpig har vi ikke klart å

anslå utgiftene som brukes av hjemmetjenesten ved utrykning ved trygghetsalarmen. Dette er
utgifter som finansieres av rundsumtilskuddet. Et anslag av disse utgiftene vil gi noe reduserte
enhetskostnader for hjemmetjenestene.
► Seks kategorier plasser på institusjon: Prismodellen i forsøket omfatter et begrenset antall

kategorier plasser. Disse kategoriene fanger ikke opp tilbudet til brukere med omfattende
behov for bistand, slik som den lindrende enheten i Røyken.
Det har vært gjennomført et omfattende arbeid for å etablere data over tjenestene med tilstrekkelig
kvalitet. Representanter for de fire kommunene har fortalt at oppryddingen har gitt nyttig innsikt i
styringen av tjenestene. Vi har gjort et forsøk på å bruke dataene som et grunnlag for en analyse
av utviklingen i tjenestene. Det har vist seg at ryddingen som også har pågått i 2017 har gjort
tolkningen vanskelig. Vår bruk av dataene blir nærmere omtalt i det følgende.
Utviklingen i 2017 var preget av at systemene ennå ikke var helt på plass. Det har tatt tid at
fagsystemene teknisk har kunnet håndtere 2:1 bemanning. Det har også vært nødvendig å passe
på at summen av vedtatte timer ikke har oversteget tilgjengelige timer hos personale. Denne type
oppryddinger har påvirket nivået på korreksjonsoppgjørene. Utviklingen trenger derfor ikke være et
reelt uttrykk for utviklingen i aktiviteten.
Vi vet heller ikke hvor stor endringen er fra 2016. Grunnen til dette er at tilskuddet i 2016 kun var
basert på endringer i løpet av året. Endringene var regnet som differansen mellom personer med
nye vedtak om tjenester og personer som avsluttet sine tjenester i løpet av perioden. En slik litt
ufullstendig ordning henger sammen med at det har tatt tid å etablere vedtak med kvaliteten som
en fullstendig ordning krever.
For å kunne bruke modellen for finansiering i forsøket har A-kommunene brukt mye tid på rydding
både i fagsystemet og økonomisystemet. Kulepunktene over illustrerer hvilke forhold ryddingen har
omfattet. Våre informanter i evalueringen svarer nokså unisont at ryddingen har vært verdt
innsatsen. Gevinsten er betydelig bedre innsikt i tjenesteproduksjonen og et bedre grunnlag for
styring.
Videre ser vi nærmere på utfordringen med å etablere gode data for antall timer og døgn
(nevneren). Det gjør vi med utgangspunkt i figuren under som viser hvordan ulike brukere har laget
statistikk for antall timer og døgn.
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Vedtak
Tildelte timer og
døgn

Registrering

Statistikk

Bruk

Regneark

Utbetaling av
tilskudd i forsøket

Fagsystem
Visma, Cosdoc og
Gerica

Statistikkrapport i
fagsystemet
Gerica

Kommunal ISF
Røyken siden 2005

BI-system

Kommunal ISF

Corporator

Kristiansand siden
2005

Statistikkrapport
basert på
individopplysninger

Nasjonal statistikk
SSB (KPR)

IPLOS

4

Figur 8.2 Illustrasjon av hvordan ulike brukere har utarbeidet statistikk basert på fagsystemet

Fagsystemene i A-kommunene foretar ingen automatisk beregning av timer og døgn som gir
grunnlag for tilskuddene i forsøket. På grunnlag av registreringen i IPLOS produserer fagsystemet
to filer med informasjon om den enkelte bruker. Den ene filen gir informasjon om når et vedtak
starter og slutter og antall tildelte timer per uke. Den andre filen forteller om midlertidig opphold i
tjenestene som blir gitt.54 Det er nødvendig å bruke informasjon fra begge de to filene for å finne
frem til tidsrommet vedtaket faktisk har blitt gitt. Figuren over illustrerer fire eksempler på hvordan
denne utfordringen er håndtert:
►

Utbetalingene i forsøket er håndtert med regneark. Metoden omfatter mye manuelt arbeid og
medfører en risiko for feil.

►

Den innsatsstyrte finansieringen i Røyken har siden 2007 vært basert på en rapport fra
fagsystemet Gerica. Rapporten som ble utviklet har vært til nytte for andre kommuner som
bruker Gerica. Den gir relevant styringsinformasjon uavhengig av om kommunen har et
system for innsatsstyrt finansiering eller ikke.

►

Kristiansand har brukt Corporater til å lage tilsvarende statistikk som Røyken. Corporater er en
leverandør som ikke har noe tilknytning til Gerica som leverer fagsystemet. På markedet
finnes det mange leverandører som leverer tilsvarende løsninger som Corporater. BI-system
og tredjepartsystem er begreper som blir brukt om denne typen løsninger. En fordel med å
velge slike systemer er at det svekker makten til leverandørene av fagsystemene.

►

Den nasjonale statistikken lager SSB selv på grunnlag av filer på individnivå fra kommunene.
Håndteringen av dataene i SSB er forskjellig fra det som gjøres i kommunene. Resultatet er
ulik statistikk fra kommunene og SSB, selv om grunnlaget for statistikken er den samme.

Den sentrale utfordringen er altså å få ut statistikk for timer og døgn for en gitt periode. Slik informasjon er ikke bare viktig for å kunne utbetale tilskuddene i forsøket. Slik informasjon er viktig
både for kommunal og statlig styring. Både statlige og kommunale myndigheter har derfor behov
for å utarbeide denne statistikken.

54

Det pågår et arbeid med å forbedre rapportene fra Visma Profil og CosDoc (jf. avsnitt 2.4). De nye
rapportene vil ha en annen struktur.
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Vi har omtalt erfaringen knyttet til beregninger av enhetskostnader for et gitt år. Men erfaringene
kan sies å være generelle utfordringer knyttet til å bruke fagsystemene som grunnlag for styringsinformasjon.
Behov for strengere krav til fagsystemene
Det blir allerede i dag stilt krav om at de ulike fagsystemene skal levere data til SSB som grunnlag
for nasjonal statistikk. Det er bestemt å overføre ansvaret fra SSB til Kommunalt pasient- og
brukerregister (KPR). Vi tenker at det kan være fornuftig å utvide kravene til fagsystemene om
uttrekk av data. Kravene kan for eksempel gjelde følgende forhold:
► Flere variabler: Informasjon fra kommunene og Statistisk sentralbyrå kan tyde på at det ikke

uten videre er enkelt å få ut informasjon om midlertidig opphold i tjenester. Det bør være et
krav at fagsystemene leverer relevant informasjon om midlertidig opphold som kan brukes til
statistikk for timer og døgn. Det betyr at statistikken ikke omfatter opphold som skyldes nye
vedtak.
► Organisatoriske enheter (ansvar) i kommunen: Rapporteringen til SSB skjer for kommunen

som helhet. For kommunens egen styring er det nødvendig med informasjon om de ulike
delene av organisasjonen som for eksempel ulike sykehjem og distrikter i hjemmetjenesten.
Denne informasjonen kan blant annet brukes til en kobling mot økonomisystemet for beregning
av enhetskostnader slik vi har gjort det i dette prosjektet. Etter hva vi har skjønt rapporterer alle
virksomheter etter en næringskode basert på virksomhetens aktivitet, fastsatt etter gjeldende
standard for næringsgruppering SN2007. For hjemmetjenesten skiller næringskoden mellom
helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand og ulike typer bofellesskap.55 Bruk av denne koden
vil kunne gi nyttig statistikk. Vi vet imidlertid ikke i hvilken grad kommunene har registrert denne
koden riktig.
► Løpende gjennom året: Statistikken til SSB har blitt laget i mars etter året statistikken gjelder

for. Men det kan også lages løpende oppdatert statistikk over utviklingen, som kan brukes til
styringen i kommunene av de aktuelle tjenestene. Det bør være et krav om at fagsystemene
kan levere slike oppdaterte data.
Kommunenes ansvar
Den digitale kommunen må i større grad selv ta grep om systemarkitektur, dataflyt, begrepsbruk
etc. Ansvaret kan ikke overlates enkelt-leverandører av delsystemer, slik det tradisjonelt har vært
(økonomi kjøper sitt økonomisystem, barnevernet kjøper CosDoc, arkivet kjøper ePhorte, mv.).

55 Kilde: Dag Abrahamsen mfl. (2016): «Hjemmetjenestens målgrupper og organisering». Rapporter 2016/13
fra Statisk sentralbyrå.
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Tabell 8-2 Rapporterte oppholdsdøgn 2017-2018 for A-kommunene gjennom forsøket og SSB

Hobøl
2017
2018

Lillesand
2017
2018

Os
2017

2018

Stjørdal
2017
2018

Oppholdsdøgn
Forsøket
Korttidsplass
Langtidsplass
I alt

3 162
9 560
12 722

2 126
9 634
11 760

4 721
22 072
26 793

4 556
21 557
26 113

7 587
10 487
18 074

9 823
9 439
19 262

10 844
18 874
29 718

12 092
22 215
34 307

SSB
Korttid
Langtid
I alt

1 814
9 046
10 860

1 940
9 189
11 129

3 174
21 666
24 840

3 049
21 176
24 225

6 107
11 145
17 252

6 756
9 243
15 999

0
0
0

7 527
22 316
29 843

Avvik forsøket og ssb (døgn)
Korttid
1 348
186
Langtid
514
445
I alt
1 862
631

1 547
406
1 953

1 507
381
1 888

1 480
-658
822

3 067
196
3 263

10 844
18 874
29 718

4 565
-101
4 464

Avvik forsøket og ssb (prosent)
Korttid
43 %
9%
Langtid
5%
5%
I alt
15 %
5%

33 %
2%
7%

33 %
2%
7%

20 %
-6 %
5%

31 %
2%
17 %

0%
0%
0%

38 %
0%
13 %
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SAKSPROTOKOLL - FORSØKSORDNING MED STATLIG
FINANSIERING AV OMSORGSTJENESTER
Formannskapet behandlet saken den 27.01.2020, saksnr. 6/20
Behandling:
Wisnæs (H) ba om et gruppemøte.
Gruppemøte ble innvilget fra kl. 17:40-17:47.
Thorheim (KL) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Høyre og Karmøylista:
Karmøy kommune vedtar å søke om forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester.
Det tas forbehold om senere behandling i kommunestyret.
Fellesforslaget fremsatt av Thorheim (KL) falt med 4 stemmer ( H 3, KL 1) mot 7 stemmer for
innstillings forslag til vedtak.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar at det ikke søkes om å delta i forsøksordning for statlig finansiering av
omsorgstjenester.

SAKSPROTOKOLL - REGIONALT REISELIVSFOND
Formannskapet behandlet saken den 01.10.2018, saksnr. 117/18
Behandling:
Hystad (H) redegjorde og ba om å få vurdert sin habilitet.
Hystad fratrådte.
10 representanter til stede.
Ordføreren foreslo at Hystad var direkte inhabil etter fvl. § 6 (1).
Ingen vara tiltrådte for Hystad.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Hystad tiltrådte.
11 representanter til stede.
Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre vedtar å delta i etablering av nytt regionalt reiselivsfond organisert
som et aksjeselskap, under forutsetning av at Haugesund kommune og Tysvær kommune
deltar.
a. Karmøy kommunestyre vedtar at kommunes andel av stiftelseskapitalen kan være på
inntil 7 millioner kroner, og omdisponeres i balansen fra «Ubundet investeringsfond».
b. Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmann til å føre forhandlinger med de
øvrige kommunene som vil delta i reiselivsfondet, og forestå den formelle stiftelsen i
henhold til bestemmelsen i Aksjeloven § 2-2, med kapitalinnskudd på inntil 7
millioner kroner. Samt ta beslutning om eventuelle andre ikke-lovpålagte
vedtektsbestemmelser, og forestå registreringen i Brønnøysund registrene.
c. Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmannen å selge andel av kommunens
aksjer i reiselivsfondet til andre kommuner på Haugalandet eller Sunnhordaland som
eventuelt ønsker å delta i reiselivsfondet etter etableringen. Nedsalg av kommunens
aksjepost skal tilpasses en eierposisjon som harmonerer med eierkommunenes
innbyggertall. Fullmakten har en varighet til 30. juni 2019.
2. Karmøy kommunestyre vedtar at regionalt reiselivsfond kan investere i prosjektet «The

Viking Planet». Det forutsettes at prosjektet gjennomgås en grundig evaluering av
verdsettelse, lønnsomhet og risiko, som grunnlag for å avtale rimelige betingelser for
reiselivfondets minoritetsinteresser, i tråd med det som er vanlig for
utviklingsprosjekter med denne type risiko. Herunder:
a. At det avtales styringsinnflytelse i prosjektets utviklingsfase fram til lansering,

for å redusere reiselivsfondets risiko.

b. At overdragelse av immaterielle verdier fra datterselskapet (hvor reiselivsfondet

har minoritetsinteresser) til morselskapet, avtales slik at det er rimelig balanse
mellom verdier, motytelser og risiko

SAKSPROTOKOLL - REGIONALT REISELIVSFOND
Kommunestyret behandlet saken den 22.10.2018, saksnr. 110/18
Behandling:
Hystad (H) og Simonsen (H) ba om å få vurdert sin habilitet.
Hystad og Simonsen fratrådte.
43 representanter til stede.
Ordføreren foreslo at Hystad og Simonsen var direkte inhabile etter fvl. § 6 (1).
Ingen vara tiltrådte for Hystad og Simonsen.
Innstillingen vedtatt med 41 stemmer mot 2 stemmer (SV 2).
Hystad og Simonsen tiltrådte.
45 representanter til stede.

Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre vedtar å delta i etablering av nytt regionalt reiselivsfond organisert
som et aksjeselskap, under forutsetning av at Haugesund kommune og Tysvær kommune
deltar.
a. Karmøy kommunestyre vedtar at kommunes andel av stiftelseskapitalen kan være på
inntil 7 millioner kroner, og omdisponeres i balansen fra «Ubundet investeringsfond».
b. Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmann til å føre forhandlinger med de
øvrige kommunene som vil delta i reiselivsfondet, og forestå den formelle stiftelsen i
henhold til bestemmelsen i Aksjeloven § 2-2, med kapitalinnskudd på inntil 7
millioner kroner. Samt ta beslutning om eventuelle andre ikke-lovpålagte
vedtektsbestemmelser, og forestå registreringen i Brønnøysund registrene.
c. Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmannen å selge andel av kommunens
aksjer i reiselivsfondet til andre kommuner på Haugalandet eller Sunnhordaland som
eventuelt ønsker å delta i reiselivsfondet etter etableringen. Nedsalg av kommunens
aksjepost skal tilpasses en eierposisjon som harmonerer med eierkommunenes
innbyggertall. Fullmakten har en varighet til 30. juni 2019.
2. Karmøy kommunestyre vedtar at regionalt reiselivsfond kan investere i prosjektet «The
Viking Planet». Det forutsettes at prosjektet gjennomgås en grundig evaluering av
verdsettelse, lønnsomhet og risiko, som grunnlag for å avtale rimelige betingelser for
reiselivfondets minoritetsinteresser, i tråd med det som er vanlig for utviklingsprosjekter
med denne type risiko. Herunder:
a. At det avtales styringsinnflytelse i prosjektets utviklingsfase fram til lansering, for å
redusere reiselivsfondets risiko.

b. At overdragelse av immaterielle verdier fra datterselskapet (hvor reiselivsfondet har
minoritetsinteresser) til morselskapet, avtales slik at det er rimelig balanse mellom
verdier, motytelser og risiko

SAKSPROTOKOLL - NY BEHANDLING - REGIONALT
REISELIVSFOND
Formannskapet behandlet saken den 26.11.2018, saksnr. 148/18
Behandling:
Innstilling vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme (UA 1).

Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre vedtar å delta i etablering av nytt regionalt reiselivsfond organisert
som et aksjeselskap
a. Karmøy kommunestyre vedtar at kommunes andel av stiftelseskapitalen kan være på
inntil 7 millioner kroner, og omdisponeres i balansen fra «Ubundet
investeringsfond».
b. Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmann til å føre forhandlinger med de
øvrige kommunene som vil delta i reiselivsfondet, og forestå den formelle stiftelsen i
henhold til bestemmelsen i Aksjeloven § 2-2, med kapitalinnskudd på inntil 7 millioner
kroner. Samt ta beslutning om eventuelle andre ikke-lovpålagte
vedtektsbestemmelser,
og forestå registreringen i Brønnøysund registrene.
c. Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmannen å selge andel av kommunens
aksjer i reiselivsfondet til andre kommuner på Haugalandet eller Sunnhordaland som
eventuelt ønsker å delta i reiselivsfondet etter etableringen. Nedsalg av kommunens
aksjepost skal tilpasses en eierposisjon som harmonerer med eierkommunenes
innbyggertall. Fullmakten har en varighet til 30. juni 2019.
2. Karmøy kommunestyre vedtar at regionalt reiselivsfond kan investere i prosjektet «The
Viking Planet». Det forutsettes at prosjektet gjennomgås en grundig evaluering av
verdsettelse, lønnsomhet og risiko, som grunnlag for å avtale rimelige betingelser for
reiselivfondets minoritetsinteresser, i tråd med det som er vanlig for utviklingsprosjekter
med denne type risiko. Herunder:
a. At det avtales styringsinnflytelse i prosjektets utviklingsfase fram til lansering, for å
redusere reiselivsfondets risiko.
b. At overdragelse av immaterielle verdier fra datterselskapet (hvor reiselivsfondet har
minoritetsinteresser) til morselskapet, avtales slik at det er rimelig balanse mellom
verdier, motytelser og risiko

SAKSPROTOKOLL - NY BEHANDLING - REGIONALT
REISELIVSFOND
Kommunestyret behandlet saken den 17.12.2018, saksnr. 146/18
Behandling:
Gaard (H) foreslo at saken ble utsatt.
Gaard ba om gruppemøte.
Det ble avsatt 15 minutt til gruppemøte.
Andersen (Ap) foreslo på vegne av alle partiene:
Saken utsettes.
Sak for interkommunalt reiselivsfond forberedes, herunder forslag til statuetter for fondet.
Søknad til enkeltprosjekter rettes til fondet.
Thorheim (UA) foreslo å realitetsbehandle saken.
Forslaget fremsatt av Andersen fikk 42 stemmer mot 3 stemmer for Thorheims forslag som falt
(UA 3).

Vedtak:
Saken utsettes.
Sak for interkommunalt reiselivsfond forberedes, herunder forslag til statuetter for fondet.
Søknad til enkeltprosjekter rettes til fondet.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Per Velde
18/2727

Arkiv: 242 U64
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet
Kommunestyret

01.10.2018
22.10.2018
26.11.2018
17.12.2018
27.01.2020
10.02.2020

NYTT REGIONALT REISELIVSFOND FOR INVESTERING

Rådmannens forslag til vedtak:
1 - Karmøy kommunestyre vedtar å gå inn med 3 millioner kroner i stiftelseskapital, ved
omdisponering av balansen fra «Ubundet investeringsfond». Det stilles som forutsetning at
Haugesund kommune fatter tilsvarende vedtak.
2 - Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmann til å forestå den formelle stiftelsen i henhold
til bestemmelsen i Aksjeloven § 2-2, med kapitalinnskudd på 3 millioner kroner. Samt ta
beslutning om eventuelle andre ikke-lovpålagte vedtektsbestemmelser, og forestå registreringen i
Brønnøysund registrene.
3 - Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmannen til å gå i forhandlinger med andre
kommuner på Haugalandet eller Sunnhordaland for å utvide aksjekapitalen i reiselivsfondet etter
etableringen, og at aktuelle kommuner kan tiltre fortløpende.
4 - Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmannen til å inngå avtale om ekstern forvaltning
av reiselivsfondet og eierstyring av selskapsporteføljen, fortrinnsvis med Destinasjon Haugesund
& Haugalandet AS, og/eller Validé Haugesundregionen AS.
5 - Karmøy kommunestyre vedtar at reiselivsfondet kan investere i prosjektet «The Viking
Planet». Det forutsettes at prosjektet gjennomgås en grundig evaluering av verdsettelse,
lønnsomhet og risiko, som grunnlag for å avtale rimelige betingelser for reiselivfondets
minoritetsinteresser, i tråd med det som er vanlig for utviklingsprosjekter med denne type risiko.
SAKSFRAMSTILLING

Bakgrunn for saken
Denne saken bygger på sak 18/2727, om «Regionalt Reiselivsfond», 22.10.2018, og ny behandling
17.12.2018. Ved siste behandling vedtok Karmøy kommunestyre følgende:
«Saken utsettes. Sak om interkommunalt reiselivsfond forberedes, herunder forslag til statuetter for fondet.
Søknad til enkeltprosjekter rettes til fondet.»
Det vil være en fordel at flest mulig av kommunene i regionen vil delta i «Haugaland
Reislivsfond AS» når de finner tiden moden og riktig for deltakelse, men rådmannen anbefaler at
Karmøy kommune stiller som betingelse at Haugesund kommune skal delta ved etablering. Å få
med flest mulig kommuner vil gi et bedre grunnlag for en helhetlig reiselivsstrategi.
Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS med flere etterspør oppfølging av «Regional
reiselivsstrategi for Haugalandet, 2018 - 2025», som ble behandlet i kommunestyret 01.07.2019,
saksnr. 83/19 og i «Regionrådet for Haugalandet» 15.02.2019. Et viktig strategisk tiltak var å møte
behovet for investeringskapital til utvikling av næringsvirksomhet for å øke opplevelsene og
reiselivsattraksjonene på Haugalandet.
Et annet viktig forhold er at Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS og Karmsund Havn IKS,
har lykkes å booke 99 anløp med cruiseskip til Haugesund. Dette slår alle rekorder. I
konkurranse med Stavanger, Bergen og andre destinasjoner, er det sikret en sterk vekst i
cruiseturister til Haugalandet. En foreløpig topp blir i 2021 med 360.000 passasjer. En god del av
disse turistene vil oppsøke severdigheter både i Karmøy og på Haugalandet, og da må det legges
til rette for dette.
Reiselivsfond som et verktøy for god eierstyring
Haugalandet må øke sin synlighet og egen besøksverdi. Sannsynligheten for at reisende til
Stavanger og Bergen legger turen innom Haugalandet må forsterkes. En viktig nøkkel til suksess
ligger i at det «Historiske Avaldsnes» utvikles og gir grunnlag for å produsere nytt «innhold»
som kan formidles i de «Digitale Vikingmuseene» rundt omkring i Norge og verden forøvrig.
Reiselivsbransjen består av noen store, men for det meste mange små og mellomstore
virksomheter med svært ulik karakter. Virksomheter som regnes som reiselivsnæringer er
overnatting, servering, aktivitet og opplevelser, samt ulike typer transport og handel (shopping).
I følge analyse som ble gjennomført av Telemarksforskning i desember 2019 viser denne en
nedgang i arbeidsplassveksten i reiselivsektoren siden 2013 i vårt område, (ca. -1,9 prosent/-145
arbeidsplasser i 2018), mens reiselivssektoren vokser i landet og verden forøvrig.
Eierstyring av et investeringsfond er langt mindre krevende enn eierstyring av operativt små
kommersielle selskaper. Eierstyring av et investeringsfond kan være mer overordnet og målstyrt.
Den finansielle- og forretningsmessige kompetansen sikres gjennom et godt sammensatt styre
som delegerer videre operativ eierstyring av målselskapene (investeringsobjektene) til en
forvalter og «rådgivende styre(r)» med bransje- og virksomhetsspesifikk kompetanse. Riktig
kompetanse er en forutsetning for god fondsforvaltning og eierstyring av målselskapene. Derfor
bør investering ofte ikke gjøres direkte, men via et investeringsfond med et godt kompetent
fondsstyre.

Eierstyring og kompetansebehov:
Kommunenes overordnete behov for eierstyring er primært knyttet til oppfølging av eiermotivet.
Det vi si hvilken verdiskaping som oppnås med den totale porteføljen av utviklingsselskaper og
nye arbeidsplasser, samt avkastning til videre oppbygning av reiselivsfondet.
Kommunens politiske behov for eierstyring må også hensyntas, og kan samordnes i
representantskapet/regionrådet i Haugaland Vekst IKS. Regionrådet er eier av regional
reiselivsplan. For å gjennomføre planen vil det kreves investeringsmidler. Her er alle de 10
kommunene på Haugalandet representert. Ni av kommunene har eierskap i Destinasjon
Haugesund & Haugalandet AS (ikke Suldal)
Regionrådet er ansvarlig for den regionale reiselivsplanen. Den formelle eierstyringen skjer
derimot kun i samarbeidet mellom de kommunene som deltar med kapital og er eiere i regionalt
reiselivsfond. Dette må gjøres uten at politisk ledelse i eierkommunene blir inhabile som
styremedlemmer i det regionale reiselivsfondet (aksjeselskapet). De kommunene som bidrar med
investeringsmidler vil kunne forestå tydelig eierstyring gjennom eiermøter, planer, budsjetter og
investeringsstrategi for fondet.
Styrets i reiselivsfondet vil representere den faglige kompetansen for å kvalitetssikre
investeringene som daglig ledelse framlegger, i tråd med årlig strategiplanen. Styrets viktigste
rolle er å kvalitetssikre at det investeres i de prosjektene som kan gi konkurransedyktig
avkastning og varige arbeidsplasser samt å føre kontroll med fondsforvalteren/administrasjonens
arbeid, jmf. aksjelovens definisjon av styrets ansvar.
Kunnskap om reiselivet, forretningsmodeller og hva som skaper verdiskaping i reiselivsbransjen
er en kritisk kompetanse i styret, men aller mest kritisk i den daglige ledelse og forvaltning av
fondet. På styrenivå er det spesielt kritisk med forretningskompetanse knyttet til å vurdere
forretningsmodeller, finansiering, juridiske avtaler og investeringsstrategi. Styrets
sammensetning bør bestå av få, men kompetente personer som utgjør «investeringskomitéen».
Daglig ledelse legger fram investeringsprosjekter for styrets beslutning, styret prioriterer etter en
investeringsplan og investeringsstrategi.
En forutsetning for å lykkes er å ha en god forståelse av bransjen og reiselivsprosjektene. Denne
kompetansen besitter destinasjonsselskapet, som vil utføre daglig ledelse og forvaltning av det
regionale reiselivsfondet.
Tildeling av daglig ledelse og forvaltning av regionalt reiselivsfond til Destinasjon Haugesund &
Haugalandet AS, vil gi synergier og reduserte administrative kostnader for reiselivsfondet.
Samtidig vil det gi destinasjonsselskapet tilgang til investeringskapital uten å påvirke
eierposisjoner og eierbalansen i destinasjonsselskapet. Kompetanse om investeringer og
eierstyring av utviklingsselskaper finnes i Validé Haugesundregionen AS. Et strategisk
samarbeid mellom disse to selskapene vil kunne gi en meget kompetent forvaltning av
reiselivsfondet.
Eiermotiv i «Regionalt reiselivsfond»:
Både «Utviklingsplan for Haugesundregionen», kommunens egen «Strategisk næringsplan», og
nye analyser utført av Menon og Telemarkforskning, viser verdiskaping og investeringer har

svakere vekst i vårt bo- og arbeidsmarked enn i regionene rundt Stavanger og Bergen. Forsetter
utviklingen vil dette svekke sysselsetningen og grunnlaget for våre velferdstjenester.
Reiselivsnæringen er særdeles viktig i denne sammenhengen, fordi næringen generelt har høy
sysselsetning også for unge og personer med utenlandsk opprinnelse. I tillegg er næringen viktig
for å formidle regionens unike kulturarv, særlig «Historiske Avaldsnes», men også Visnes og
Skudeneshavn, m.m.
Eiermotivet for å delta i et regionalt reiselivsfond er å bidra til å skape et nytt virkemiddel for å
stimulere til verdiskaping, økte investeringer og arbeidsplasser i reiselivsnæringen i kommunen
og regionen.
Eiermotivet bygger videre på et strategisk mål i kommunens «Strategiske Næringsplan» og
«Utviklingsplan for Haugesundregionen» om å utvikle nye arbeidsplasser i regionen for å øke
verdiskaping pr innbygger, og høyere skatteinngang for å finansiere kommunenes
velferdstjenester. Bonusen er bedre omdømme, høyere besøksattraktivitet, bedriftsattraktivitet og
bostedsattraktivitet.
Reiselivsfondets formål:
Regionalt reiselivsfond skal ha som formål å investere i små og mellomstore private
virksomheter, med den hensikt å skape nye arbeidsplasser i reiselivsnæringen og nært tilstøtende
næringer, inklusive kultur- og primærnæringer, som bidrar til økt besøksattraktivitet for
Haugalandet, og gir en konkurransedyktig avkastning til eierne gjennom utvikling og salg av
disse virksomhetene
Tema i investeringsstrategien:
Konkurransedyktig avkastning er viktig for at fondet prioriterer investeringer i virksomheter
som gir en økonomisk bærekraft, og skaper varige arbeidsplasser. Dette understreker også at
fondet operer på markedsmessige vilkår, som også er viktig i forhold til kommuneloven.
Det er naturlig at «Regionalt reiselivsfond» vektlegger målselskaper:
 hvor regionen har komparative fortrinn, også internasjonalt
 som bygger opp under synergier med viktige regionale kulturhistoriske attraksjoner,
regional verdiskaping, naturbaserte attraksjoner og frivillige organisasjoner, som bidrar
til økt besøksattraktivitet
 som ivaretar utnyttelse av ny teknologi og regionens kompetanse
 som bidrar til mindre miljøbelastning og menneskeskapte klimaendringer
 hvor deltakelse utløser mest mulig privat investeringskapital som videre betyr at fondet
ikke har aksjemajoriteten i målselskapene
Andre viktige tema i investeringsstrategien er eierhorisonten, exit-strategi og strategi for å
differensiere risikoen. Foreløpig vurdering av eksponering i hvert enkelt målselskap er at
grensen bør ligge mellom 1 - 1,5 million kroner. Investeringer ut over dette må godkjennes i
generalforsamlingen.
Investeringsstrategiene må utarbeides nærmere i det videre arbeidet og inngå i avtalen med
forvalteren.

Samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomisk avkastningskrav:
Eiermotivet er å skape flere arbeidsplasser i reiselivsnæringen og nært tilstøtende næringer.
Dette vil være den viktigste forventing til et Regionalt reiselivsfond. Avkastningskravet er derfor
i første omgang reislivsfondets evne til å investere i virksomheter som skaper nye og varige
arbeidsplasser i regionen.
Det er krevende å finne gode bedriftsøkonomiske avkastningsmål for denne type reiselivsfond å
gjøre benchmarking mot. Reiselivsfondet kan ha noe lavere krav til bedriftsøkonomisk
avkastning enn andre investeringsfond fordi evnen til å bidra til å skape nye arbeidsplasser blir
et viktig samfunnsøkonomisk avkastningskrav, og vil gi kommunen økning i skatt på
arbeidsinntekt. Inntil riktige avkastningsmål kan defineres, må avkastningen likevel minimum
være tilsvarende som kommunenes gjennomsnittlige avkastning på langsiktige
pengeplasseringer (4 - 5 prosent).
Basert på dette grunnlaget foreslåes følgende mål for Regionalt reiselivsfond:
1. Skape minst 8 nye lønnende arbeidsplasser pr år fra og med år 3.
Akkumulert over 10 år vil dette utgjøre 64 nye arbeidsplasser i forhold til oppstarten i år 0. Dette
vil i år 10 gi kommunene en årlig samlet økt inntekt på ca. 4,5 million kroner fra skatt fra
arbeidsinntekt (i dagens kroneverdi og dagens skatteinngang med gjennomsnittlig 70.000 kroner pr
innbygger)
2. Eksponering i målselskaper skal minimum komplementeres med tilsvarende kapital fra private
investorer.
For kommunene er det den totale investeringsveksten for å skape nye arbeidsplasser som er viktig.
Det er derfor viktig å måle at reiselivsfondet har en utløsende effekt for private investeringer. Det
øker også sannsynligheten for at private investorer tilfører viktig kompetanse til
prosjektene/målselskapene.
3. Arbeidsmålet er eksponering i 3 – 5 utviklingsprosjekter/målselskaper pr. år.
For kommunene er det viktig at forvaltningskapitalen kommer i arbeid. Aktivt søk etter gode
utviklingsprosjekter og målselskaper må derfor forventes.

Oppbygging av regionalt reiselivsfond:
Honorarer og administrative kostnader vil bli marginale hvis daglig ledelse og forvaltning legges
til Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS i samarbeid med for eksempel Validé
Haugesundregionen AS. Synergiene er åpenbare. Største belastningen av fondets midler vil være
tap på investeringer i målselskaper (investeringsobjekter).
Reiselivsfondet vil være avhengig av å genere positiv avkastning på investeringer i målselskap.
Fondets oppbygging må knyttes til ambisjonsnivået i regional reiselivsplan. Det er nærliggende å
vurdere om andeler av utbytte fra annen risikokapital kan tilføres reiselivsfondet. For eksempel
kan noen prosent av utbyttet fra Haugaland Kraft AS avsettes årlig til å bygge opp fondet. Noen

prosent vil utgjøre et par millioner med dagens utbyttestørrelse avhengig av hvilke
eierkommuner i Haugaland Kraft AS som deltar i reiselivsfondet.
Eierposisjoner og kapitalisering:
Bredest mulig eierskap på tvers av kommunene på Haugalandet vil styrke
gjennomføringskraften for regionen og «Regional Reiselivsplan».
Det konkrete målselskapet som nå foreligger til vurdering, The Viking Planet Haugesund AS,
kan bety mye for den framtidige utvikling av reiselivet på Haugalandet. Nødvendig
kapitalbehov fra kommunene er vurdert til 6 millioner kroner for en eierandel på 25 prosent.
Målet må være at kommunene på Haugalandet og eventuelt noen kommuner i Sunnhordaland
dekker denne delen av kapitalbehovet. Kapitalinnskuddet fra Haugesund og Karmøy gjennom
reiselivsfondet vil utgjøre 4 millioner kroner. I tillegg kommer et eventuelt kapitalinnskudd fra
Tysvær, Sveio og øvrige kommuner. Det vil helt klart være en fordel for samordnet eierstyring at
investeringen i selskapet gjøres gjennom reiselivsfondet. Eierstyringen vil da utføres av
Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS og Validé Haugesundregionen AS, via reislivsfondet.
Ved etableringen av et reiselivsfond bør det tas høyde for deltagelse i The Viking Planet
Haugesund AS.
Om «The Viking Planet»:
The Viking Planet AS åpnet verdens første «Digitale Viking Museum» i juni 2019 i Oslo. Se
www.thevikingplanet.com for en nærmere beskrivelse.
Innovasjon Norge har vist begeistring for konseptet med «Digitalt Viking Museum» og benytter
ofte opplevelsessenter i Oslo som «showcase» når det kommer besøk fra samarbeidspartnere i
utlandet. Innovasjon Norge har også benyttet filmmateriale fra «The Viking Planet» i kampanjen
«Take a Liking to a Viking» og er vist på flere reiselivsmesser. Selskapet er også i dialog med
Innovasjon Norge om delta med konsept og filmmateriale til verdensutstillingen i Dubai som
åpner i oktober 2020. «The Viking Planet» er nominert av den norske reiselivsbransje til prisen
«Grand Travel Award» i klassen «beste nykommer». VR-filmen har også vunnet en utmerkelse i
en kortfilmfestival i UK, og selskapet har forretningskonseptet i såkalte «Digital Travel
Workshop» to steder i Norge. Forretningskonseptet og produktet har uten tvil skapt interesse og
begeistring.
Hvis The Viking Planet AS ikke lykkes å etablere «Digitalt Viking Museum» i Haugesund, vil det
i stedet satses på Stavanger. Åpning i Bergen planlegges i 2021 og er uavhengig av etablering i
Haugesund eller Stavanger. Tromsø er også under vurdering, men ligger noe lenger fram i tid.

Rådmannens kommentarer:
Rådmannen foreslår at kommunen bidrar med 3 millioner kroner ved opprettelsen av et regionalt
reiselivsfond, og at det stilles krav om at Haugesund kommune som et minimum må bidra.
Rådmannen i Karmøy, 17.01.2020

Vibeke Vikse Johnsen

sign.
Oversikt over vedlegg:
1. Utkast til vedtekter for Haugaland Reiseslivsfond AS
2. Saksprotokoll – Regionalt reislivsfond (kommunestyrebehandling 17.12.2018, sak 146/18)
3. Saksframlegg – Regionalt reislivsfond (kommunestyrebehandling 22.10.2018, sak 110/18)

Vedtekter
§1

Selskapets firmanavn er Haugaland Reiselivsfond AS.

§2

Selskapets forretningskontor er i Karmøy kommune (tilpasse valg av forvalter)

§3

Selskapets formål å investere i små og mellomstore private virksomheter, med den hensikt å
skape nye arbeidsplasser i reiselivsnæringen og nært tilstøtende næringer, inklusive kultur- og
primærnæringer, som bidrar til økt besøksattraktivitet for Haugalandet, og gir en
konkurransedyktig avkastning til eierne gjennom utvikling og salg av disse virksomhetene,
samt hva hermed står i forbindelse med dette og annen virksomhet.

§5

Selskapets aksjekapital er kroner 1.000.000, fordelt på 1.000.000 aksjer hver pålydende
kroner 1,-. Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

§6

Selskapets styre skal bestå av 1 til 5 medlemmer. Styrets leder velges av generalforsamlingen.
Styret velges for ett år av gangen.

§7

Selskapet tegnes av styreleder.

§8

Selskapets virksomhet med forvaltning av egne midler og kapital, reguleres gjennom en egen
avtale som skal godkjennes av generalforsamlingen.

§9

Den ordinære generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelsen
med angivelse av dagsorden skjer skriftlig med 1 måneds varsel til samtlige aksjonærer.
Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens bestemmelser.
Generalforsamlingen ledes av styreleder dersom ikke annen møteleder velges.
I generalforsamlingen har hver aksje en stemme. Aksjonærer kan la seg representere ved
fullmektig med skriftlig fullmakt.
I ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:
 Styrets beretning
 Fastsettelse av resultatregnskap og balanse
 Anvendelse av overskudd/dekning av underskudd
 Revisors beretning
 Fastsettelse av styrehonorar
 Valg av styre
 Valg av revisor og godkjenning av revisors honorar
 Behandling av avtale om selskapets virksomhet og forvaltning av selskapets midler og
kapital

§ 10

Forhold som ikke er regulert i vedtektene er undergitt vanlige bestemmelser i lov om
aksjeselskap.

SAKSPROTOKOLL - NYTT REGIONALT REISELIVSFOND FOR
INVESTERING
Formannskapet behandlet saken den 27.01.2020, saksnr. 7/20
Behandling:
Thorheim (KL) foreslo:
1. Pkt 5 i rådmannens forslag til vedtak utgår
2. I forslag til vedtekter § 6 skal styret bestå av 3-5 medlemmer.
Nilsen (Ap) foreslo følgende voteringsrekkefølge:
Det voteres først over innstillingens forslag til vedtak pkt 1-4. Deretter voteres punktvis over de
to endringsforslagene fremsatt av Thorheim (KL).
Innstillingens forslag til vedtakspunkt 1-4 enstemmig vedtatt.
Innstillingens forslag til vedtakspunkt 5 ble vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer for forslaget
fremsatt av Thorheim (H 3, KL 1).
Thorheims (KL) endringsforslag punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1 - Karmøy kommunestyre vedtar å gå inn med 3 millioner kroner i stiftelseskapital, ved
omdisponering av balansen fra «Ubundet investeringsfond». Det stilles som forutsetning at
Haugesund kommune fatter tilsvarende vedtak.

2 - Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmann til å forestå den formelle stiftelsen i henhold
til bestemmelsen i Aksjeloven § 2-2, med kapitalinnskudd på 3 millioner kroner. Samt ta
beslutning om eventuelle andre ikke-lovpålagte vedtektsbestemmelser, og forestå registreringen i
Brønnøysund registrene.

3 - Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmannen til å gå i forhandlinger med andre
kommuner på Haugalandet eller Sunnhordaland for å utvide aksjekapitalen i reiselivsfondet etter
etableringen, og at aktuelle kommuner kan tiltre fortløpende.
4 - Karmøy kommunestyre gir fullmakt til rådmannen til å inngå avtale om ekstern forvaltning
av reiselivsfondet og eierstyring av selskapsporteføljen, fortrinnsvis med Destinasjon
Haugesund & Haugalandet AS, og/eller Validé Haugesundregionen AS.

5 - Karmøy kommunestyre vedtar at reiselivsfondet kan investere i prosjektet «The Viking
Planet». Det forutsettes at prosjektet gjennomgås en grundig evaluering av verdsettelse,
lønnsomhet og risiko, som grunnlag for å avtale rimelige betingelser for reiselivfondets
minoritetsinteresser, i tråd med det som er vanlig for utviklingsprosjekter med denne type risiko.

6- Vedtektenes § 6 endres til «styret skal bestå av 3-5 medlemmer».

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Hilde Pettersen
19/6444

Arkiv: 610 Q24
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

27.01.2020
10.02.2020

KOMMUNALE TORG OG PARKER - UTLEIEREGULATIV

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar utleieregulativ for kommunale torg og parker slik det fremgår av
saksfremlegget. Utleieregulativet trer i kraft fra budsjettåret 2020.

SAKSFRAMSTILLING
Sammendrag av saken:
Kommunen har fra tidligere et fastsatt reglement for utlån av kommunal grunn, torger og parker.
Dette reglementet gir en oversikt over hvilke områder som er tilgjengelige for utlån til
arrangementer. Reglementet gir også en oversikt over hvilke krav kommunen setter til leietaker i
forhold til bruk av området. Områdene som er tilgjengelige for utlån er i sentrum av Kopervik,
Åkrehamn og Skudeneshavn. Dette er torg, parker og større parkeringsplasser.
Formålet med reglementet er å kunne tilrettelegge for et variert aktivitetstilbud for befolkningen i
kommunale parker og byrom. Samtidig skal det sikre at aktivitetene ikke medfører betydelig
sjenanse, skade eller hindringer for fotgjengere, utrykningskjøretøy, renhold, naboer eller annen
fast virksomhet. Det er også et mål å behandle alle likt.
Tillatelsene etter dette reglementet gis på vegne av kommunen som grunneier. Aktuelle
leietakere må imidlertid selv søke tillatelse fra politiet, mattilsynet, brannvesenet eller andre
dersom arrangementet krever tillatelse fra flere (etter annet lovverk).
I vedlagt utleiereglement er det nå foreslått at kommunen skal ta betalt for å leie ut kommunale
torg og plasser. Dette for å få noen inntekter som følge av økt drift og vedlikehold og for arbeidet
kommunen har med å administrere søknadene.

Vurdering:
Hjemmel til fastsetting av leie
Kommunen har rådigheten over kommunal grunn som grunneier. Kommunen har også rådighet
over offentlige veger og vegområder selv om grunnen under en offentlig veg ikke er eid av
kommunen. Denne rådigheten som grunneier gir kommunen rett til for eksempel å leie ut
kommunal grunn til ulike private formål som for eks. salg, uteservering, arrangementer av
forskjellig art.
Som eier og rådighetshaver over kommunal grunn kan kommunen på et privatrettslig grunnlag
og ut fra langvarig praksis, leie ut grunn etter rimelige satser basert på ulemper som
utleievirksomheten påvirker kommunens drift og vedlikehold.
Kommersielle vs ikke kommersielle arrangement.
Det bør skilles mellom kommersielle og ikke-kommersielle arrangement. Med kommersielle
arrangement menes arrangementer som tar inngangspenger av publikum for å delta. Etter
rådmannens mening er det ikke ønskelig å ta betalt fra arrangører som ikke har en kommersiell
hensikt. Det være seg 17.mai komiteer, «Jul på Vea», skoleklasser som skal ha avslutningsfester,
mm. Festivaler vurderes til å være kommersielle og skal derav betale leie. Festivaler driftes ved
bruk av inngangspenger.

Framleie:
Det gis tillatelse til framleie av kommunal grunn. Framleie betyr at et lag eller forening som leier
av kommunen kan ta leie av andre igjen for bodplass og /eller parkering. Det forutsettes at
områdene er omsøkt av arrangør. Leien fastsettes da som kommersielle arrangement i kategorien
«andre områder». Leiepris settes til 500 / 1000,- kr avhengig av str på areal.
Leiepris:
Prisen for å leie et område (torg) foreslås å settes til kr 1000,- pr døgn for kommersielle
arrangement uten inngangspenger. For kommersielle arrangement med inngangspenger settes
leien til kr 4000,- pr døgn. For opp- og nedrigging settes prisen til kr 1000,- pr døgn. Prisen er lik
for alle sentrumsområdene.
Erfaringsmessig vil arrangement som Karmøygeddon disponere områdene over 7 dager
inkludert opp-og nedrigging. Dette vil da utgjøre 22 000,- kr totalt for perioden (5 dager X 4000,+ 2000,- for opp og nedrigging). Tilsvarende vil Oktoberrock og Kopervikfestivalen gå over 7-8
dager, Skudefestivalen tilnærmet en uke, mens Fiskeridager og Glade Mai dager går over 5
dager.
For torgsalg er prisen satt til 300 kr/mnd og 3000 kr/år. Dette vil da gjelde gågater og
sentrumsgater, samt definerte torg.
Standplasser kan lånes av lag og foreninger til humanitært eller annet ideelt formål. Standplasser
for politiske partier vil også kunne disponeres uten leie.
Søknad:
Det er utarbeidet egne søknadssjema som skal benyttes. Søknader behandles fortløpende. Tilsagt
på disponering av offentlig grunn gis etter «første mann til mølla» prinsippet. Årlige eller faste
festivaler gis imidlertid prioritet.

Rådmannens kommentarer:
Innføring av leie på et tilbud som ikke tidligere har kostet noe, vil alltid kunne bli møtt med en
viss motstand. Størrelsen på leien varierer i forhold til om det tas inngangspenger eller ikke.
Beløpene er etter rådmannens vurdering ikke høyere enn at leien kan dekkes inn via økte
billettinntekter, tilgang på sponsormidler mm.
Kommunen ønsker å bidra til et bredt og variert kulturtilbud i sentrumsområdene. Dette gjøres
ved å tilby grunn. For å dekke kostnadene til saksbehandling og samtidig kompensere for andre
ulemper forbundet med bruk av offentlig areal, er det ønskelig nå å ta leie for dette. Leie for
disponering av grunn til festivaler mm har lenge vært vanlig praksis i de fleste bykommuner.
Karmøy er således ikke i noe særstilling. Karmøy har helst drøyd muligheten til å fastsette leie
sammenlignet med andre kommuner.

Rådmannen i Karmøy, 06.01.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.

Oversikt over vedlegg:
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1. Søknad
Karmøy kommune har innført plikt til å søke før man bruker kommunale vegarealer,
friområder og parker og lignende til følgende aktiviteter:


Salg.



Alle typer organiserte arrangementer som er åpent for publikum
(arrangementer som er søknadspliktig etter politilovens § 11).



Oppsett av brakker, containere, scener, inngjerdinger og lignende.



Aktiviteter som er til sjenanse for andre brukere av arealene.

1.1. Krav til søknaden


Søknaden skal være skriftlig. Den skal inneholde: dato, sted, ansvarlig og
kontaktinformasjon til ansvarlig.



Kart over området som skal leies skal legges ved. Hvis leien medfører
begrensninger for allmennheten skal gjerder og sperringer tegnes inn.



Større arrangementer krever i tillegg plan for trafikkavvikling, håndtering av
boss/avfall og vakt- og sikkerhetsplaner (ROS).



Det bør søkes så tidlig som mulig. Behandlingstiden vil ligge på 2 til 4 uker.



Søknadene behandles etter “første mann til mølla” prinsippet. Årlige eller
faste arrangement vil imidlertid prioriteres.

2. Andre offentlige myndigheter
Tillatelse som er gitt på grunnlag av dette reglementet er kun gitt av kommunen som
grunneier.
Mange arrangementer, avhengig av type, krever godkjenning etter andre lover og
reglement. Slike tillatelser er det søker/ arrangør som selv har plikt til å innhente.
Eksempel på slike godkjenninger er fra Mattilsynet ved salg av næringsmidler.
Godkjenning fra politi og brann må også innhentes. Ved skjenking må det foreligge
egen godkjenning fra Karmøy kommune.
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Eksempler på lovverk som blir berørt ved arrangementer er:


Politiloven



Politivedtekter for Karmøy kommune



Plan og bygningsloven



Vegtrafikkloven



Kommunehelseloven



Skjenkeloven



Matloven



Havneloven



Brann og eksplosjonsvernloven

2.1. Brudd på reglementet
Grove eller gjentatte mindre alvorlige brudd kan føre til at man mister retten til å leie
grunn av kommunen, eventuelt at løpende leieavtale sies opp.
Den som blir fratatt retten kan påklage avgjørelsen til kommunen etter
forvaltningslovens bestemmelser i § 28.

2.2. Generelle vilkår for utleien


Arealet som stilles til disposisjon kan kun benyttes til det formål det er søkt
om.



Leietaker må til enhver tid rette seg etter varige/midlertidige anvisninger og
bestemmelser gitt av kommunal myndighet og politi.



Det kreves tillatelse fra politiet og brannvesenet for arrangement som antas å
samle et stort publikum (konsert og lignende).



Leie av kommunal grunn til lotterivirksomhet gis under forutsetning av at
tillatelse er gitt av politiet.



For arrangement på helligdager mellom kl. 06.00 – 13.00 må det sendes
søknad til politiet om dispensasjon fra lov om helligdagsfred.



Det kreves tillatelse fra brannvesenet dersom det skal benyttes: fyrverkeri,
brannfarlig gass i en eller annen form, fakkeltog, og ved bruk av telt og
lignende på områder som normalt sett ikke brukes til slik aktivitet. Brann og
eksplosjonsvernlovens §7.
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Arrangementet må ikke være til hinder for utrykningskjøretøy og lignende.



Mattilsynet må kontaktes for registrering ved salg av næringsmidler.



For servering av alkohol kreves skjenkebevilling.



Ved bruk av høyttaleranlegg/musikkanlegg skal dette være med moderat
styrke slik at det ikke er til sjenanse for andre brukere eller nærliggende
bebyggelse.



Det tillates ikke å feste plakater, klistremerker og lignende på faste
installasjoner (master, trær og lignende). Dette forbudet gjelder kommunal
grunn i hele Karmøy kommune og ikke bare for det arealet som man leier.
Det må søkes om å henge opp bannere.



Permanent oppmerking (tusj, maling, spray og lignende) tillates ikke på
asfaltdekke, fortau, belegningsstein og faste installasjoner. Det tillates ikke å
slå ned forankring.



Det må sørges for opprydding/renhold etter endt arrangement. Offentlige
avfallsstativer må ikke benyttes til dette formål. Alt utstyr må fjernes.



Dersom renholdet/oppryddingen ikke er tilfredsstillende vil Karmøy
kommune besørge dette for leietakers regning.



Leietager må under arrangementet fortløpende utføre renhold i leieområdet.
Leieområdet skal som et minimumskrav være like ryddig og rent som
tilstøtende kommunale arealer.



Arealene skal være i samme stand etter at leietiden er over. Hvis skader er
oppstått på kommunal eiendom, vegetasjon eller lignende må utleier utbedre
dette umiddelbart for egen regning. Dersom dette ikke er utført
tilfredsstillende vil Karmøy kommune besørge dette for leietakers regning.



Stenging av gate-/veggrunn må avtales med og godkjennes av Karmøy
kommune og politi.



Arrangøren er selv ansvarlig for sikkerheten ved eget arrangement.
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2.3. Kommunale parkeringsplasser, forholdet til trafikkskilt
En tillatelse til leie av grunn gir ikke samtidig tillatelse til å kjøre frem utstyr o.l til
området, hvis dette er i strid med trafikkreglene.

2.4. Private arealer
Karmøy kommune har intet ansvar for utleie av arealer som ikke er kommunale.
Her må aktuell grunneier kontaktes.

2.5. Universell utforming. Tilgjengelighet for alle.
Karmøy kommune vil at alle skal ha mulighet til å delta på festivaler og andre
kulturarrangementer som blir avholdt på kommunens uteområder.
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven sier følgende:
§ 1. Formål
Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til
samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn
av nedsatt funksjonsevne.
Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmede barrierer og hindre at
nye skapes.
På kommunale områder eller områder kommunen disponerer skal følgende tiltak
vises i situasjonskart:







HC- parkering
Heis/trinnfri adgang
HC toalett
Rullestolrampe
Skilter. (HC toalett, ledsagerbevis)
Nødutganger

Alle lag, foreninger og organisasjoner som mottar kommunale tilskudd, aksepterer
ledsagerbevis på sine arrangementer. Vedtatt i kommunestyret 18-3-97.

3. Generelt hele kommunen


Dersom ikke annet er avtalt og godkjent må trafikkavvikling opprettholdes.



Det gis tillatelse til framleie av kommunal grunn (for eksempel for bodplass
eller parkering). Det forutsettes at områdene er omsøkt av arrangør. Leie
fastsettes som kommersielle arrangement i kategorien “Andre områder”.
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4. Spesielle områder til utleie
4.1. Skudeneshavn sentrum

5

1
4

2

3

1: Torget
 Strøm: Ta kontakt med Haugaland kraft
2: Paviljongen

3: Råseglarlaget

4: Kaigata

5: Kirkevegen torg
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4.2. Skudeneshavn kai 1

 Skal være gangpassasje mot fjellet i vest.
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4.3. Skudeneshavn kai 2

9

Generelle regler ved utleie av kommunal grunn

4.4. Dr. Jensens Minde
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4.5. Parken i Skudeneshavn

Scenen:
 Frivillige og ideelle organisasjoner kan låne scenen vederlagsfritt.
 Ta kontakt med kommunen for nøkler/kode til å låse opp lageret bak scenen.
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4.6. Åkra kai

 Strømskap: Ta kontakt med Haugaland kraft.
 Øyavegen eller Buktavegen skal ha fri passasje.
 Tilstrebes passasje langs kaikant.
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4.7. Åkra Torg

 Strøm: Ta kontakt med Åkrehamn Vekst
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4.8. Åkraparken med scene

Scenen:
 Frivillige og ideelle organisasjoner kan låne scenen vederlagsfritt.
 Ta kontakt med kommunen for nøkler/kode til å låse opp lageret bak scenen.
 Ved bruk av bakvegg skal den tas ned og legges sammen så snart
arrangementet er avsluttet.
Område A: Leies ut sammen med scenen
Område B: Leies ut uavhengig av scenen
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4.9. Vea torg

 Kirken må varsles av søker.
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4.10. Kopervik sentrum

1 & 2: Parkeringslokk
 Begrensning på vekt/belastning.
3: Lokket
4, 5, 7 & 8: Gågata
 Fortrinnsvis boder
6: Torget
 Må ha passasje for utrykningskjøretøyer
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4.11. Parken i Kopervik
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4.12.

Stangelandsvågen (Festplassen)

 Søker må ha skriftlig avtale med kino, som legges ved søknad.


Varsle biblioteket
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5. Priser ved utleie
Døgnleiepris
Kommersielt arrangement
Arrangement, stand, ikke
u/inngangspenger.
kommersielt
Og opp- og nedrigging
Skudeneshavn
sentrum, Torget
Skudeneshavn
sentrum,
Paviljongen
Skudeneshavn
sentrum,
Råseglarlaget
Skudeneshavn
sentrum, Kaigata
Skudeneshavn
sentrum,
Kirkevegen torg
Skudeneshavn
kai 1
Skudeneshavn
kai 2
Parken i
Skudeneshavn
med utescene
Dr. Jensens
Minde

Måned/årsleiepris
Kommersielt
arrangement,
m/inngangspenger.

Torgsalg.
Torgene prioriteres som
oppstillingsplass

Ikke avgift

1000 kr/døgn

4000 kr/døgn

300kr./mnd / 3000kr./år

Ikke avgift

1000 kr/døgn

4000 kr/døgn

Ikke tillatt

Ikke avgift

1000 kr/døgn

4000 kr/døgn

Ikke tillatt

Ikke avgift

1000 kr/døgn

4000 kr/døgn

Ikke tillatt

Ikke avgift

1000 kr/døgn

4000 kr/døgn

300kr./mnd / 3000kr./år

Ikke avgift

1000 kr/døgn

4000 kr/døgn

Ikke tillatt

Ikke avgift

1000 kr/døgn

4000 kr/døgn

Ikke tillatt

Ikke avgift

1000 kr/døgn

4000 kr/døgn

Ikke tillatt

Ikke avgift

1000 kr/døgn

4000 kr/døgn

Ikke tillatt
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Åkra kai

Ikke avgift

1000 kr/døgn

4000 kr/døgn

300kr./mnd / 3000kr./år

Åkra Torg

Ikke avgift

1000 kr/døgn

4000 kr/døgn

300kr./mnd / 3000kr./år

Ikke avgift

1000 kr/døgn

4000 kr/døgn

300kr./mnd / 3000kr./år

Ikke avgift

1000 kr/døgn

4000 kr/døgn

Ikke tillatt

Vea torg

Ikke avgift

1000 kr/døgn

4000 kr/døgn

300kr./mnd / 3000kr./år

Kopervik, 1 & 2
Parkeringslokk

Ikke avgift

1000 kr/døgn

4000 kr/døgn

Ikke tillatt

Kopervik, Lokket

Ikke avgift

1000 kr/døgn

4000 kr/døgn

Ikke tillatt

Kopervik, 4, 5, 7
& 8 Gågata

Ikke avgift

1000 kr/døgn

4000 kr/døgn

300kr./mnd / 3000kr./år

Kopervik, Torget

Ikke avgift

1000 kr/døgn

4000 kr/døgn

300kr./mnd / 3000kr./år

Ikke avgift

1000 kr/døgn

4000 kr/døgn

300kr./mnd / 3000kr./år

Ikke avgift

1000 kr/døgn

4000 kr/døgn

Kun etter spesiell
tillatelse

Åkraparken scene
med uteområde
A
Åkraparken,
område B

Stangelandsvåge
n (Festplassen)
Parken i
Kopervik

500 kr/døgn under 1000 m2
500 kr/døgn under 1000 m2
Ikke tillatt
1000 kr/døgn over 1000 m2
1000 kr/døgn over 1000 m2
Leie skal betales også for dager som går med til rigging og montering. For kommersielle arrangement m/inngangspenger er prisen for
disse dagene 1000 kr/døgnet
Prislisten gjelder ikke for arrangement som Karmøy kommune er en del av.
Andre områder

Ikke avgift

20

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNALE TORG OG PARKER UTLEIEREGULATIV
Formannskapet behandlet saken den 27.01.2020, saksnr. 8/20
Behandling:
Saken er trukket.
Vedtak:
Saken er trukket.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Eivind Jahren
20/114

Arkiv: X20
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

27.01.2020
10.02.2020

BEREDSKAPSPLANER I KARMØY KOMMUNE

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Risiko- og sårbarhetsanalyse 2020 godkjennes og legges til grunn for videre utvikling av
samfunnssikkerhetsarbeidet i Karmøy kommune.
2. Beredskapsplan 2020 tas til orientering.
3. Plan for oppfølging av kommunal beredskap 2020 tas til orientering.

SAKSFRAMSTILLING

Karmøy kommune tar samfunnssikkerheten på alvor. Mål for dette arbeidet er formulert slik:
Karmøy kommune skal sørge for å ha kapasitet og kompetanse til å håndtere uønskede
ekstraordinære hendelser. Det er hendelser av en slik art eller omfang at de går ut over det en kan
forvente håndtert av den normale beredskapen.
Derfor er det over tid etablert en bred beredskapsorganisasjon på strategisk nivå (operativt nivå er
nødetatene og andre førstelinjeinnsatser). Systematisk jobbing har gjort kommunen god på det
praktiske beredskapsarbeidet. Et tilsyn fra Fylkesmannen i juni i fjor, avslørte imidlertid at det var
forbedringspotensialer når det gjelder oversikt over kontakter og ressurser.
Karmøy kommune er fra naturens side heldig stilt ved at det sjelden skjer store uønskede hendelser.
Kombinasjon av flaks og god samfunnsplanlegging har gjort at kommunen i mange år har vært
forskånet fra slike hendelser. Det har forekommet få store hendelser som har gitt rådmannen grunn
til å sammenkalle kriseledelsen de siste 20 åra. Dette er en styrke, men kan også over tid utgjøre en
sårbarhet ved at terskel for å sette krisestab blir unødvendig høy.
Kommunens ansvar
Kommunens ansvar er i henhold til sivilbeskyttelsesloven og tilhørende forskrift å kartlegge hvilke
uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, og vurdere og sammenstille disse i en helhetlig
risiko- og sårbarhetsanalyse, utarbeide en beredskapsplan og for øvrig utføre et helhetlig og
systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid.
Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) skal forankres i kommunestyret og oppdateres så
ofte som det er behov for det. Beredskapsplanen skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak
kommunen har forberedt for å håndtere uønskede hendelser. Den skal oppdateres minst en gang i
året, men trenger ikke å være politisk forankret.
På bakgrunn av ROS-analysen skal kommunen utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og
plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet og vurdere forhold som bør
integreres i planer og prosesser etter plan- og bygningsloven. Det siste er det som i lovverket
omtales som helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid. Rådmannen har
valgt å samle dette i en egen plan som kalles «Plan for oppfølging av kommunal beredskap». Også
oppfølgingsplanen oppdateres årlig og legges sammen med beredskapsplanen fram for
kommunestyret til orientering samtidig med behandling av ROS-analysen.
Tilsyn 2019
Ved Fylkesmannens tilsyn i oktober 2019 fikk Karmøy kommune positive tilbakemeldinger for sin
måte å organisere og dokumentere beredskapsarbeidet. Kommunen framstår som en solid
beredskapskommune som trekkes fram som foregangskommune. Fylkesmannen er særlig fornøyd
med bredden i beredskapsarbeidet.
Tilsynet avdekket ett avvik. Kommunen har ikke tilstrekkelig god oversikt over interne og eksterne
ressurser som kan komme til nytte i en krisesituasjon.

ROS-analysen
En ROS-analyse er et administrativt arbeid som involverer en lang rekke aktører både innad i den
kommunale organisasjonen og eksternt. Kommunen er pålagt å invitere «relevante offentlige og
private aktører» til å ta del i dette arbeidet.
Årets ROS-analyse er utarbeidet «fra grunnen». En svært omfattende prosess startet med at alle
virksomhetene i kommunen (typisk skoler, barnehager, sykehjem og så videre) gjorde sine
risikovurderinger i et eget digitalt verktøy. På grunnlag av disse vurderingene, sammenfattet og
kompletterte virksomhetsområdene (i hovedsak sektorene på etatsnivå) analyser på sine respektive
områder. Til slutt ble det hele samordnet sentralt ved at ei utvida ressursgruppe utarbeidet den
endelig risiko- og sårbarhetsanalysen.
Alle de analyserte risikoene er delt inn i følgende hovedkategorier:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Værhendelser
Helserelaterte hendelser
Store ulykker
Stor brann
Forsyningssvikt
Bortfall av infrastruktur
Tilsiktede hendelser (terror/sabotasje)

I tillegg er det kartlagt hendelser utenfor kommunens geografiske område og på tvers av
kommunegrensene. For å fange opp hendelser som i seg selv ikke er veldig omfattende, men som
krever er mye og sammensatte ressurser, blant annet fordi de skaper ekstra stor oppmerksomhet i
lokalsamfunn eller medier, er det opprettet en egen risikokategori som heter «spesielt
ressurskrevende hendelser».
Innenfor hver hovedkategori, er det et varierende antall hendelsestyper. Til hver hendelsestype hører
det sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak. Under hendelsestypene er det også
gitt mer konkrete eksempler på enkelthendelser (kalt dimensjonerende hendelser) som har fått
tallverdier for forekomst (sannsynlighet) og konsekvens. Når disse tallverdiene multipliseres, får vi et
tallmessig uttrykk for hendelsens risiko som igjen gir grunnlag for å dele inn hendelsene i grønne,
gule og røde.
Det er også vurdert hvordan ulike hendelser kan utløse eller påvirke hverandre.
I sin vurdering peker rådmannen på følgende risikoer som på grunn av sannsynlighet eller
konsekvens i den nærmeste framtid krever oppmerksomhet:
Ut fra en omfattende prosess med å kartlegge risikoer og sårbarhet, er det rådmannens oppfatning at
dette er de risikoene som i nærmeste framtid først og fremst får vår oppmerksomhet i form av
planlegging, øving og tiltak:


Langvarig bortfall av strøm (og dermed gjerne IT-/telefonsamband) (på grunn av
følgeskader fordi det lett vil ramme både lokalsamfunnet, kommunens tjenesteproduksjon
og kommunens evne til å håndtere kriser)



Virus/pandemier (på grunn av sannsynlighet og fordi en epidemi (pandemi) i tillegg til å
være en generell helsemessig belastning også kan slå ut de som skal «holde hjula i gang»
og de som skal bidra til å bekjempe sykdomsutbruddet)



Klimabaserte hendelser (særlig kombinasjon av tørke og sterk vind)



Større branner, særlig med tanke på trehusbebyggelsen i Skudeneshavn (på grunn av
uopprettelige skader på kulturhistoriske verdier)



Større uønskede hendelser i T-forbindelsen (branner, eksplosjoner, ulykker med utslipp
av farlige stoffer)

Rådmannen ser ellers behov for ytterligere å understreke betydningen av framtidige risikoer i
arealplanleggingen. Det gjelder særlig med to innfallsvinkler: 1) Konsekvenser av klimaendringer,
blant annet havnivåstigning og fare for flom og 2) Sikkerhets- og hensynsoner rundt
storulykkebedrifter og andre risikoobjekter.
Beredskapsplan
Beredskapsplanen viser hvordan kommunen vil organisere seg i en krise – definert som en uønsket
hendelse som i art eller omfang går ut over det virksomhetene i samarbeid med nødetatene kan
forventes å håndtere.
Som påpekt innledningsvis har en over tid bygget opp en vesentlig beredskapsorganisasjon som er
(mer og mindre) kjent med, opplært og trent i å bidra til å håndtere en stor uønsket hendelse
gjennom blant annet
- Kriseledelse og støttefunksjoner
- Informasjon
- Psykososial støtte
- Evakuering og håndtering av pårørende
Det er også etablert ordninger med personalressurser som skal kunne brukes til å oppskalere disse
funksjonene og/eller bistå ved utskifting av personale ved langvarige hendelser.
Beredskapsplanen omfatter også plan for helsemessig og sosial beredskap. Dette er en plan
kommunen er pålagt å ha (i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven), men den kan gjerne være
innarbeidet i andre dokumentet, slik som vi har gjort det her.
Oppfølgingsplan for kommunal beredskap
Dette dokumentet er ment å imøtekomme lovkravet som «Helhetlige og systematiske
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid». Mens ROS-analysen viser hvilke hendelser kommunen
har «forutsett» og forsøkt å forberede seg på og beredskapsplanen viser hvordan en tenker seg å
møte store uønskede hendelser, forteller oppfølgingsplanen hvordan en jobber med disse tingene «i
fredstid». Det omfatter tiltak for å redusere sannsynlighet for eller konsekvens av ønskede hendelser,
men også hvordan mannskapet og øvrig kapasitet bygges gjennom opplæring øvelser,
utstyrsanskaffelser og mer strukturelle tiltak som reguleringer og øvrig planlegging.

DSB-CIM
Gjennom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har alle landets kommuner fått stilt
krisehåndteringsverktøyet DSB-CIM gratis til disposisjon. Verktøyet er internettbasert og kan
således brukes hvor som helst i verden. Verktøyet er bygget opp omkring en felles logg og muliggjør
blant annet varsling/meldingsutveksling, oppgavetildeling, oversikt over planverk, mediehåndtering
og registrering av berørte personer.
Karmøy har lagt stor vekt på tilpasning og bruk av dette i sitt beredskapsarbeid. Kommunen har i
dag ca 100 brukere av CIM, hvilket muliggjør god informasjonsdeling.
Organisering, opplæring og øvelser
Skal beredskapsplanleggingen ha noe for seg, må det foreligge en organisering og de involverte må
være kjent med sinte roller, få opplæring og øves. Dette krever ressurser, og det er derfor viktig å
tenke kreativt.
Kriseledelsen er det strategiske navet i kommunens krisehåndtering. Der sitter rådmannen,
ordføreren, etatssjefene, personalsjefen, økonomisjefen og kommunikasjonssjefen. Medlemmene i
kriseledelsen har også sine faste stedfortredere. Når kriseledelsen innkalles, samles også
etatsledelsene med mulighet for å følge krisehåndteringen og agere proaktivt.
I Karmøy kommune har vi bygget opp en forholdsvis omfattende beredskapsorganisasjon ved å ta i
bruk bestående avdelinger til å ivareta spesielle funksjoner. Således vil eksempelvis sektor areal og
byggesak være hovedinnsats ved etablering av evakueringsmottak, med mulighet for tilførsel av
personell til oppskalering eller avløsning ved langvarige hendelser fra økonomiavdelingen.
Tilsvarende vil sektor kultur bistå servicetorg og info-gruppe med personellressurser til
informasjonsarbeid.
Til å forestå det daglige arbeidet med beredskap, er det etablert ei ressursgruppe som består av
representanter for alle etatene. Ressursgruppa står for internkontrollarbeidet på beredskapsfeltet og
avgir hvert år en statusrapport til rådmannen. Ressursgruppas tar seg ellers av praktisk
gjennomføring av øvelser, opplæring og organisering.
Beredskapssamarbeid med Bokn
I tråd med avtale om tjenestesamarbeid mellom Bokn og Karmøy kommuner, har Karmøy tatt på seg
å fylle rollen som beredskapskoordinator i Bokn. Samarbeidet innebærer et forsøk på å
samordne/harmonisere beredskapssystemene (blant annet planverket), slik at den oppnår størst mulig
grad av effektivisering/synergieffekter og minst mulig dobbeltarbeid.
Karmøy har felles ressursgruppe med Bokn kommune.
Regionalt samarbeid
Karmøy kommune er pådriver for regionalt samarbeid på bereskapsfeltet. Det er etablert et
beredskapsforum som består av beredskapskoordinatorer og tilsvarende i Sveio, Haugesund, Utsira,
Tysvær, Bokn og Karmøy. Hvert år arrangeres felles beredskapsråd for de samme kommunene.
Beredskapsforumet står også for felles øvelser for de medvirkende kommunene. Det ble gjennomført
i 2017 og skal gjennomførs i januar 2020.

Beredskapsrom
Karmøy kommune har, gjennom effektiv og kreativ bruk av ressurser, fått utviklet et av landets beste
beredskapsrom. Her er det både gode arbeidsmuligheter for kriseledelsen og tekniske innretninger
som muliggjør optimal strategisk håndtering av en krisesituasjon. Rommet ble oppgradert i 2018.
Rådmannens vurdering
Rådmannen legger fram til ROS-analyse til godkjenning og beredskapsplan og oppfølgingsplan til
orientering i trygg forvisning om at Karmøy kommune har forholdsvis gode systemer for vårt
samfunnssikkerhetsarbeid. Det er ingen tvil om at det kan bli mye bedre, men det er også en
kjensgjerning at mange tenker at «beredskap er noe vi kan ta når vi får tid». Det vil aldri skje. Vi er
nødt til å prioritere dette inn i det daglige arbeidet. Rådmannen har løst dette ved å etablere ei
ressursgruppe for beredskaps som ledes av beredskapskoordinatoren. Gjennom faste møter
planlegger denne arbeidsgruppa både strategimøter for kriseledelsen, opplæringstiltak, øvelser og
forbedringer av systemene for å redusere kommunens sårbarhet gjennom sannsynlighetsreduserende
og konsekvensreduserende tiltak.

Rådmannens konklusjon:
De framlagte dokumentene gir et godt grunnlag for helhetlig og systematisk
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid.
Rådmannen i Karmøy, 07.01.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
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Å forberede seg på det
som (nesten) aldri skjer
En risiko- og sårbarhets-analyse er en kartlegging av hendelser som kommunen må være beredt på
å takle, men som svært sjelden skjer.
I Karmøy har vi i løpet av de siste 20 åra kun hatt et fåtall plutselige hendelse som har utløst
krisestab (at kommunens kriseledelse samles). Det kan tas som et tegn på at terskelen for å sette
stab er for høy. Men det kan også leses som et uttrykk for at Karmøysamfunnet er forskånet for
svært mange ting.
ROS-analyse-metodikken forutsetter at vi skal beregne med tall hvor sannsynlig det er at
hendelsen skjer og hvilke konsekvenser den kan ha. Det blir særs krevende med hendelser som
aldri har skjedd hos oss, kanskje ikke i Norge i det hele tatt. Det kan være enkelt nok å vurdere hva
som kan være «verstefalls-senarioet», altså hvor galt det kan gå. Langt verre er det å gi et fornuftig
svar på hvor ofte hendelsen kan tenkes å skje.
Dessuten er det viktig at vi ikke lar oss begrense til å analysere hendelser som har skjedd eller som
vi tror kan komme til å skje. I beredskapsverdenen omtales noen hendelser som «sorte svaner».
Det er ting som det er svært liten sannsynlighet for, men der konsekvensene kan være ekstreme.
22. juli i Oslo og på Utøya er en slik hendelse, at en pilot med vitende og vilje styrter et stort
passasjerfly er et annet eksempel. Det skjer, men vår fantasi strekker ikke til for å forutse det.
Og forutse er et viktig stikkord i beredskapen. For det er med tanken om at noe kan komme til å
skje at beredskapen starter. Det er da den mentale prosessen starter – som ender opp med at en er i
stand til å utvikle både sannsynlighetsreduserende (forebyggende) og konsekvensreduserende
(skadebegrensende) tiltak.
Derfor er ROS-analysen så viktig: Den skal hjelpe oss å identifisere trusler, og i neste omgang å
utvikle «barrierer» som gjør at de ikke skjer eller at konsekvensene blir minst mulig.
Det er grunnen til at Karmøy kommune denne gangen legger fram en litt annen ROS-analyse enn
tidligere år. I prosessen fram mot dette dokumentet som har pågått i ca. to år, har fokuset vært på å
skape økt risikoforståelse i hele den kommunale organisasjonen. Ved sluttføring av prosessen har
det vært ønskelig å utvikle en analyse som prioriterer oversikt, eierskap og forankring, framfor
veldig fyldige beskrivelser. Vi har tenkt at det er viktigere at mange har kjennskap til det som står i
ROSen enn at den er veldig detaljert.
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Sammendrag
Det er mange uønskede hendelser som kan ramme Karmøy-samfunnet. Den overordnede risikoog sårbarhetsanalysen (ROS) er et forsøk på å sammenfatte de viktigste hendelsene ut fra
sannsynlighet eller konsekvens. Det er innlysende at det ikke er mulig å ta med alle, men på
grunnlag av faglig skjønn løftes det fram et antall hendelser som hver for seg eller sammen med
andre kan ha en art eller et omfang som går ut over det den stående beredskapen kan håndtere
(brannvesen, helsetjeneste, politi og så videre). Når slike hendelser inntrer, må kommunens
kriseledelse iverksette kommunens overordnede beredskapsplan.
Utgangspunktet for analysen er en omfattende prosess i hele den kommunale organisasjonen og
blant samarbeidende samfunnsaktører. Det har gitt opphav til et betydelig antall enkelthendelser
på ulike nivåer. Disse er sammenfattet i følgende hovedkategorier: Natur- og klimahendelser,
helserelaterte hendelser, store ulykker, hendelser knyttet til næringsvirksomhet/industri,
atomulykker/strålehendelser, stor brann, forsyningssvikt og bortfall av infrastruktur og tilsiktede
hendelser (terror). Mer om dette i metodedelen til slutt i analysen.
ROS-analysen er beheftet med stor grad av usikkerhet. Det kommer delvis av at Karmøy har vært
heldig stilt gjennom mange år. Få større uønskede hendelser har rammet lokalsamfunnet. Det gjør
at vi vanskelig kan vise til evidens lokalt når vi anslår hyppigheten av hendelser. Det kan gjøre at
vi overser risikoer og dermed undervurderer behovet for ressurser og organisering for å hindre og
lindre skadevirkningene av hendelsene. Hvem vil vel bruke masse folk og penger på å forebygge
at noe som aldri har skjedd skal skje? Da glemmer en lett at folk og penger brukt «i fredstid» kan
være noe av årsaken til at ting ikke har skjedd eller at virkningen ikke har nådd «worst case».
Hver ROS-hendelse er forsøkt vurdert ut fra årsaker, forekomst (hvor ofte eller mye det skjer), og
konsekvenser (uheldige virkninger). I den utstrekning det har vært naturlig, er det oppgitt
sannsynlighetsreduserende tiltak og konsekvensreduserende tiltak. I oversikten over tiltak er det
ikke skilt mellom iverksatte, foreslåtte og vedtatte. Det vil bli gjort i dokumentet «Oppfølgingsplan
for kommunal beredskap». Der vil ROS-analysen og beredskapsplanen bli knyttet sammen til en
«helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid som skal bidra til at det blir
utført et tilfredsstillende beredskapsarbeid «i fredstid».
Til slutt i ROS-analysen er det gitt en vurdering av hvilke hendelser det er aller viktigst å forholde
seg til i de nærmeste årene. Det betyr ikke at de andre kan gjemmes eller glemmes, men at det er
umulig å ha fokus på og prioritere alt på en gang. Det ville lett ført til at en verken fokuserte eller
prioriterte.
ROS-analysen skal ifølge loven forankres i kommunestyret. Med det forstår rådmannen at de
folkevalgte skal ha satt seg inn i de analyserte hendelsene og sluttet seg til analysens konklusjoner.
Det er nødvendig å understreke at det ikke betyr at alle skisserte tiltak er å anse som vedtatte.
Vedtak som gjelder organisering, bruk av ressurser eller myndighetsutøvelse vil bli gjort ved
behandling av oppfølgingsdokumentet og i behandlingen av budsjett og økonomiplan.
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Omtale av kommunen
Karmøy kommune er landets 21. største kommune med drøyt 42 000 innbyggere. Selv om
kommunen er en landkommune, har den tre byer. Og til tross for navnet, bor hver 5. innbygger på
fastlandet som utgjør 1/3 av kommunens areal.
Med ca. 190 personer pr. kvadratkilometer, kan Karmøy betraktes som i hovedsak spredtbygd,
selv om det er tendenser til fortetting flere steder i kommunen. At innbyggerne er spredt utover på
et stort område, medfører både fordeler og utfordringer beredskapsmessig. Det er på den ene sida
mindre risiko for at en hendelse truer hele befolkningen og tilsvarende større sjanse for at viktige
samfunnsfunksjoner vil være intakte. På den annen side medfører det avstand som kan
vanskeliggjøre kommunikasjonen – både med tanke på å yte hjelp og gi informasjon.
Karmøy er, siden sammenslåing av sju tidligere kommuner i 1965, forholdsvis desentralisert, med
mange tilsvarende tilbud i hver av de fem sonene. Hver sone har eksempelvis egen ungdomsskole
og eget kulturhus, de fleste sonene har også helsetilbud og institusjonalisert omsorgstilbud.
Kommunen har gjennom mange år vært forskånet for store dramatiske hendelser. Det innebærer
at det svært sjelden har skjedd noe som har utløst krisestab på overordnet nivå. Stort sett
håndteres hendelsene på virksomhetsnivå, i samarbeid med dyktige fagfolk i nødetater og
førstelinjetjenester. Det er en avgjort styrke, men kan også over tid bidra til at terskelen for å
iverksette overordnet beredskapsarbeid blir for høy.
Topografien skaper minimale problemer for Karmøy. Som kystkommune vil en naturlig nok være
berørt av kombinasjon av sterk vind og høy vannstand (springflo). Men det er i en normal
situasjon liten fare for flom og skred.
Hver 4. innbygger er under 18 år. Samtidig vil Karmøy, som andre kommuner, oppleve at antallet
eldre øker sterkt i åra som kommer.
Festivaler er viktig for Karmøy. Hele sommeren er belagt med større og mindre festivaler i ulike
deler av kommunen – fra de som samler noen hundre deltakere til Skudefestivalen som samler
opp til 30 000 og Vikingfestivalen der rundt 20 000 personer besøker Bukkøy i løpet av ei langhelg.
Festivalene, sammen med en økende cruisetrafikk, kan betraktes som en risikoutfordring.
Næringsmessig er kommunen preget av petromaritim virksomhet, både i form av
leverandørindustri og som transportområde for gass fra Nordsjøen via Kårstø til kontinentet.
Kommunen har flere bedrifter som krever spesiell beredskapsmessig oppmerksomhet, så som
Gassco/Equinor, Hydro Aluminium og Haugesund lufthavn, Karmøy. Gjennom Karmsund Havn,
er Karmøy delaktig i en av landets største havnestrukturer.
Karmøy kommune har et stort antall fredede og verneverdige bygninger og områder.
Beredskapsmessig er det den gamle trehusbebyggelsen i Skudeneshavn som innebærer størst
utfordringer, spesielt med tanke på brann.
Karmøy er en del av et felles bo- og arbeidsmarked på Haugalandet. Det innebærer høy grad av
utpendling, noe som igjen bidrar til at kriser i regionen lett rammer på tvers av kommunegrenser.
Kommunen har 3 323 ansatte, fordelt på 2 4870 årsverk.
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Uønskede hendelser
I dette kapittelet beskrives mulige uønskede hendelser som antas å kunne ramme Karmøysamfunnet. Analysen er blitt til gjennom en lang prosess som omfatter alle virksomheter og
sektorer i kommunen, samt konsultasjon med eksterne samfunnsaktører. Denne rapporten er å
betrakte som en sammenfatning og videreutvikling av en lang risikokartlegging på de ulike
nivåene i organisasjonen. Avgrensningen har vært hendelser som «av omfang eller art går ut over
det som virksomhetene sammen med nødetatene greit kan takle».
Omtalen av hendelseskategorier og enkelthendelser kunne ha vært langt mer omfattende. I denne
vurderingen er det vektlagt at analysen skal være oversiktlig og lett tilgjengelig, at mange skal
kunne ha eierskap til innholdet.
Kommunen har også vurderinger av mulige risikoer som av sikkerhetsmessige grunner ikke egner
seg for offentliggjøring.
Med risiko menes kombinasjon av mulige framtidige hendelser/konsekvenser og tilhørende
usikkerhet. Nettopp fordi vi snakker om framtida, innebærer all risikoanalyse en usikkerhet. Da
må en ta i bruk sitt beste skjønn for å vurdere hvor sannsynlig det er at noe kan komme til å skje og
hva som er verst tenkelige konsekvenser dersom det skjer. Sannsynlighet er gjerne uttrykt i form
av «hyppighet» (hvor ofte det er antatt at det kan komme til å skje). Ved å multiplisere tall for
sannsynlighet med tall for konsekvens, kan en få et uttrykk for risikoens størrelse. Mer om dette i
metodekapittelet. Og ved å iverksette sannsynlighetsreduserende og/eller konsekvensreduserende
tiltak, kan en redusere størrelsen på risikoen.
Denne analysen omfatter 10 hovedkategorier (brun overskrift) av uønskede hendelser: Natur- og
klimahendelser, helserelaterte hendelser, store ulykker, store branner, forsyningssvikt, bortfall av
infrastruktur, tilsiktede hendelser, spesielt ressurskrevende hendelser, hendelser utenfor
kommunens geografiske område og hendelser på tvers av kommunegrenser. Hver av disse
hovedkategoriene er delt inn i hendelsestyper (med grønn overskrift). Til hver hendelsestype hører
det sannsynlighetsreduserende tiltak og konsekvensreduserende tiltak.
Til hver hendelsestype er det gitt et eksempel på en mer konkret hendelse (kalt dimensjonerende
hendelse) som i sin tur har fått verdier for forekomst (sannsynlighet) og konsekvens i tråd med
tabeller som er gjengitt i metodekapittelet. Ved å multiplisere disse verdiene med hverandre, får en
det som er kalt «risiko» og som er gjengitt i et farget felt (grønt, gult eller rødt).

1. Natur- og klimahendelser
1.1 Værhendelser
Værhendelser som ikke er forårsaket av ekstremvær berører Karmøy, men skaper lite problemer
for samfunnet. Det kan være flom, ras, stormflo, store nedbørsmengder og vind, i sjeldnere tilfeller
jordskjelv og historisk også tsunami (som følge av undersjøiske skred) i havområdene utenfor
kommunen og i Karmsundet.
Ras forekommer i svært liten grad i Karmøy. Flom fra vassdrag er under normale omstendigheter
heller ikke noe problem i kommunen (se omtale under ekstremvær). Springflo/stormflo kan
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forårsake noe skade langs kaier og eiendommer som grenser til sjø, men skaper sjelden de helt
store problemene.
Det skal ekstreme vindforhold til (kombinasjon av styrke og retning) før det skaper større
problemer i Karmøy. Vindforhold kan føre til redusert framkommelighet ved at brua stenger. Det
kan igjen gjøre at trafikkbelastningen i tunnelen blir så stor at den må stenges eller at trafikken må
begrenses.
Karmøy kommune har forholdsvis mange dammer hvor flere av dem benyttes som
drikkevannskilde. Noen få av dem har potensial til å forårsake oversvømming av hus hvis de
skulle bryte sammen. I tillegg er drikkevannskildene omgitt av beitemark på en slik måte at det
ved økt nedbørsmengde er fare for tilsig av forurensing til drikkevannet.
Urbanflom er overflateflom i bebygde områder som følger av store nedbørsmengder der vannet
som følge av blant annet store asfalterte flater ikke naturlig tas opp av jordsmonnet og avløpsnettet
ikke har kapasitet til å ta unna.
SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:






Tilsyn med og vedlikehold av dammer
Ta hensyn til overvann/urbanflom
i overordnet arealplanlegging.
Utarbeide flomkart i tilknytning til arealplaner.
Heving av veistrekninger som vil kunne bli liggende
under vann.

KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:




Flomvern på utsatte områder (kaier mv.)
Tiltak for å kanalisere og absorbere overvann.

DIMENSJONERENDE HENDELSE: Flom/flo med alvorlige
konsekvenser for mange menneskers liv og helse.
FOREKOMST: Noe sannsynlig (3)
KONSEKVENSER: En viss fare (4)
RISIKO: 12

1.2 Ekstremvær, klimaeffekter, kombinasjon av hendelser
Ekstremvær er situasjoner der været utgjør en fare for liv, trygghet, miljø og materielle verdier,
også ved at hendelsene fører til for eksempel flom og skred. Mye tyder på at vi må innstille oss på
mer «ekstremvær» som følge av global oppvarming. Slike effekter kan være kraftig vind (orkan),
kraftig nedbør, økt lynaktivitet, stormflo, tørke eller temperaturforhold (kulde/varme/endringer).
På lengre sikt må en ta høyde for at normalvannstanden vil øke.
Karmøy er normalt godt forberedt på værhendelser, det være seg flom/springflo, ekstrem nedbør
eller vind. Som regel forårsaker de i liten grad skader av samfunnsmessig karakter. Det er
imidlertid noen effekter en bør være spesielt på vakt overfor: Kombinasjon av brann og
vind/tørke/lynaktivitet, redusert framkommelighet som følge av flom/flo og forurensning av
drikkevann som resultat av ekstremvær.
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En effekt av klimaendringer vil være at havnivået stiger. Denne tabellen viser effekten av ulike
grader av havnivåstigning. Den viser også mulig effekt av kombinasjonen havnivåstigning/
stormflo.

SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:





Lav terskel for å innføre restriksjoner/forbud mot
bålbrenning, grilling i utmark mv.
Lyngbrenning, beiteforbedring og beskjæring for å
holde nede vegetasjonen nær bebyggelse.
Separering og utskiftning av gamle avløpsrør.

KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:



Skape buffer mellom bebyggelse og utmark i
arealplanleggingen.

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Skogbrann med spredning til

bebyggelse.
FOREKOMST: Sannsynlig (5)
KONSEKVENSER: Alvorlig (6)
RISIKO: 30

1.2.1 Kombinasjon brann og vind/tørke/økt lynaktivitet
Normalt vil en brann i utmark være lite problematisk så lenge den lar seg kontrollere. Både flora
og fauna kan ha nytte av at områder (for eksempel lynghei eller krattskog) brennes av i
kontrollerte former.
Risikoen for storbrann har økt etter at vi har fått tørre vintre. Før sevjen stiger i trær og kratt er
risikoen for brann større i nedbørsfattige vintre. I kombinasjon med sterk vind kan en skog- og
lyngbrann lett bli noe mer. Med tørke reduseres mulighetene for å kontrollere en brann ettersom
ilden kan følge røttene ganske dypt ned i jorda når grunnvannet synker. Det innebærer at ilden
kan spre seg under i stedet for over jordoverflata, og dessuten at det kan ulme i ganske lang tid,
selv om mindre regnskyll tilsynelatende har slukket brannen over bakken.
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I alvorlige tilfeller vil enkelthus eller boligfelt som ligger opp mot utmark kunne bli rammet. Det
har trolig ikke vært flere gress- og skogbranner i Norge i moderne tid enn det en registrerte i 2018.
Stangelandstølen er eksempel på bosetting som kan være utsatt i en slik situasjon.
Vi har de seinere åra hatt flere tilfeller av ukontrollerte bråte-, skog- og lyngbranner som har truet
bebyggelse, i Sør-Rogaland så seint som i april 2019 (Sokndal). Også Tysvær hadde en forholdsvis
stor skogbrann i heia mellom Hetland og Høie omtrent på samme tidspunkt. Ekstra kritisk kan det
bli dersom flere branner pågår samtidig, slik at brannvesenets ressurser må deles på flere
hendelser.
Som eksempel på branner som har spredt seg fort på grunn av snøbar vinter, tørke og sterk vind,
kan storbrannen på Lærdalsøyri i januar 2014 nevnes. Minst 60 bygninger ble skadd, 42 av dem
totalskadd.

1.2.2 Flom/stormflo/havnivåstigning
Mye tyder på at vi i framtida vil oppleve større nedbørsmengder og hyppigere tilfeller av flom.
Selv om flom erfaringsmessig ikke byr på store problemer i Karmøy, kan vi ikke se bort fra at
betydelig økte vannmengder kan forårsake flom som berører boligområder eller områder som er
regulert til boligformål. NVE har kartlagt aktsomhetssoner for flom som viser at boligområder
flere steder i kommunen i verste fall kan bli berørt.
Når det regner ekstremt mye, er det fare for at kapasiteten i avløpsrøra blir sprengt slik at
kloakkledningene blir fulle, og da kan det oppstå blanding av regnvann og kloakkvann.
Kartverket har utarbeidet et dynamisk kart som viser effekten av stormflo med dagens havnivå og
beregnet havnivå i 2090. Kartet finnes her:
https://www.kartverket.no/sehavniva/se-havniva-i-kart/?activeLayers=Stasjoner&zoom=12&center=57357,6612199&locationId=36414&aar=2017&margin=0&code=20YMAX

1.2.3 Redusert framkommelighet som følge av flom/flo
Selv om stormflo normalt ikke skaper store problemer i Karmøy-samfunnet, vil økt vannstand
kunne føre til at et mindre antall veier blir uframkommelige. Det vil kunne utgjøre et problem for
utrykningskjøretøy. En kan eksempelvis tenke seg at Holmenveien på Åkra blir oversvømmet ved
ekstremt høy vannstand. Det er imidlertid ikke noe som tyder på at dette vil vedvare i mange
timer.

1.2.4 Forurensning av drikkevann
Dersom urbanflom (overflatevann), stormflo eller ekstreme nedbørsmengder gjør at urenset vann
kommer inn i drikkevannsforsyningen, vil det kunne medføre fare for liv og helse.
Det er også viktig å være klar over at Karmøysamfunnet har gjort seg selv mer sårbart ved
eksempelvis boligbygging tettere opp mot marka.

2. Helserelaterte hendelser
2.1

Epidemi - pandemi

Influensapandemier er ekstra store epidemier med global spredning av et «nytt» virus som få eller
ingen kan forventes å ha immunitet mot. I vår del av verden regnes pandemisk influensa som en
av de mest sannsynlige årsaker til akutte krisetilstander. Pandemier forårsakes av influensa Avirus og opptrer med noen tiårs mellomrom.
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Virus vil spre seg raskt gjennom hele verden og vil kanskje gi mer alvorlig sykdom. Ikke bare blir
det flere syke, men en større andel utenfor de tradisjonelle risikogruppene kan få alvorligere
sykdom eller dø, og yngre rammes oftere av alvorlig sykdom enn ved vanlig sesonginfluensa.
Mange vil kunne bli syke, dødsfall kan forekomme. Samfunnsstabilitet kan bli berørt på grunn av
svikt i tjenestetilbudet fordi de som skal gi tjenestene eller håndtere krisa på annen måte er blitt
syke eller fordi de må ta seg av pårørende mv.
En pandemi vil i første omgang særlig føre til økt belastning på helse- og omsorgstjenesten. Helseog omsorgstjenesten kan bli overbelastet og få sin behandlingskapasitet redusert, noe som kan få
betydelige konsekvenser. Det må påregnes vansker med å opprettholde forsyningene av
etterspurte tjenester og varer, eksempelvis legemidler, helsepleiemateriell og kapasitet for
opprettholdelse av samfunnskritiske funksjoner.
Ifølge fylkes-ROS for Rogaland, har følgende sykdommer potensial til å bli pandemier: influensa,
ebola, hepatitt, HIV, legionella, MERS, hjernehinnebetennelse, tuberkulose og zika. Flere av disse
er så å si utryddet i Norge. Etter århundreskiftet er det registrert to større epidemiske utbrudd i
Rogaland – legionella i Stavanger i 2001 og svineinfluensa i 2009.
Spredning skjer ved nærdråpe-, luft- og kontaktsmitte. Lav smittedose. Vanligvis smitteførende ett
døgns tid før symptomdebut og 3-5 dager framover. Det er også mulig å være uten symptomer,
men smitteførende.
SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:
 Informasjon, bl.a. om generelle hygienetiltak
 Vaksinasjon
 Kontroll med badeanlegg mv.
 (Oppmuntre til) reduksjon i bruken av antibiotika for
å unngå utvikling av (multi)resistens.
KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:






Pandemigruppe (opprettes av smittevernlegen)
Behandling, eventuelt isolering
Beordring/innkalling av ekstramannskaper og
frivillige
Kontinuitetsplaner som sikrer personell til
samfunnskritiske funksjoner.

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Omfattende influensa som slår
ut deler av tjeneste- og beredskapsapparatet
FOREKOMST: Noe sannsynlig (3)
KONSEKVENSER: Alvorlig (6)
RISIKO: 18

3. Store ulykker
3.1

Større veiulykker

Trafikkulykker som inngår i den overordnede ROS-analysen gjelder større ulykker med mange
involverte eller andre omfattende konsekvenser (for eksempel forurensende utslipp og redusert
framkommelighet over lengre tid).
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Det meste av farlig gods transporteres på lastebil/vogntog rundt i landet. Sentralisering av lagre og
knutepunkt, fører til en økning i transportmengden. Utvidelse av container-havna på Husøy vil
medføre økt belastning på veinettet, herunder både brua og Karmøytunnelen.
SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:





Diverse trafikksikkerhetstiltak i tunnelen for å unngå
møteulykker (vibrasjonsstriper mellom kjørefelt)
Automatisk trafikkovervåking
To felt i stigningene

KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:









Overvåkning av tunnelen ved veitrafikksentralen i
Bergen.
Nødtelefoner
Automatisk stenging av tunnelene når
brannslokkingsapparatene tas ned fra veggen.
Utventilering av røyken ved brann
Utplassering av spesielt slukkeutstyr ved
brannstasjoner som skal inn i en av de tre
tunnelåpningene.
Vegvesenet har planer for omkjøring hvis veier blir
stengt.

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Tunnel-ulykke som involverer

tankbil og/eller buss.
FOREKOMST: Sannsynlig (5)
KONSEKVENSER: Katastrofalt (10)
RISIKO: 50

3.1.1 Tunnel-ulykker
Det er gode grunner til å ha særlig fokus på tunnelulykker med busser eller tankbiler. Innenfor
kommunen gjelder det bare Karmøytunnelen. Blant scenarioene en må ha klart for seg, er kollisjon
mellom kjøretøyer eller i fjellveggen, eventuelt med påfølgende brann eller eksplosjon.
Det har vært flere tilfeller av ulykker i tunnelen siden åpningen i 2013. Ved en anledning landet et
kjøretøy på taket etter å ha kjørt i 200 km/t og truffet fjellveggen. Det er mye flaks når det ikke går
liv tapt i slike ulykker.
Det gjelder også tunnel-ulykker generelt. Selv om det pr. kjørt kilometer er forholdsvis trygt å
kjøre i tunnel, er det i Norge de siste åra registrert 21 branner årlig i tunneler, halvparten i tunge
kjøretøyer. Mange av hendelsene har vært små, men det har også vært skremmende mange store
som kunne medført massive skader på liv og helse. Flere av ulykkene har involvert tankbiler og
busser. Blant de voldsomste er brann i buss i Gudvangatunnelen og brann i tankbil i
Skatestraumtunnelen.
Tunneler med stigningsforhold over fem prosent (slik tilfellet er flere steder i Karmøytunnelen) har
størst risiko for ulykker.
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Det er verdt å minne om at all bensinen og en stor del av dieselen som skal selges via
bensinstasjoner i Rogaland er mellomlagret på Storesund på Karmøy. Derfra fraktes den med
tankbil, og svært ofte vil disse transportene naturlig gå gjennom tunnelen.
Erfaring tilsier at det er unormalt mange bilister som kjører fortere enn tillatt i tunnelen. Det har
ført til at det også er forholdvis hyppige fartskontroller, i tillegg til den automatiske overvåkingen i
hver retning.
Uhell i tunnelen er definert som et felles ansvarsområde for Karmøy og Tysvær, uavhengig av
hvor uhellet skjer.
Den største pedagogiske utfordringen knyttet til uhell i tunnel er å skape forståelse for
«selvredningsprinsippet»: Kommer en inn i en tunnel med eksempelvis brann, skal en selv prøve å
ta seg ut av tunnelen. Det kan tidvis være vanskelig for folk å vurdere hva som er riktig vei å ta seg
ut. Det innebærer selvsagt en særlig utfordring for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Varm
røyk og dårlig sikt kan gjøre det enda vanskeligere.
Alle store tunneler på Vestlandet overvåkes fra døgnbemannet veitrafikksentral i Bergen (VTS).
Nødtelefoner går direkte til vaktsentralene. Dersom et brannslokningsapparat løftes ned fra
veggen, går alarmen og tunnelen stenges automatisk med signal og bom.
Ventilasjonsanlegget blir viktig ved en eventuell brann. Det er røyken som er det aller farligste for
liv og helse ved en brann. Dersom brann oppstår er det utarbeidet et system for utventilering av
røyken.
Det foreligger egen risikoanalyse for T-forbindelsen.

3.2

Luftfartshavari

Fly kan havarere i forbindelse med landing eller avgang, men det er også eksempler på at fly
havarerer i nærheten av flyplasser. Det har ikke vært større hendelser på eller i tilknytning til
Haugesund Lufthavn Karmøy. Stord opplevde en ulykke i 2006 da Atlantic Airways Flight 670
kjørte av rullebanen etter landing og tok fyr, med det resultat at fire personer omkom og
ytterligere 16 ble skadet.
Erfaringer fra faktiske hendelser tyder på at ulykker med helikopter oppfattes som mer dramatisk
enn for eksempel veitrafikkulykker med tilsvarende antall involverte. Det innebærer at en tidvis
må håndtere luftfartshavari på en annen måte.
DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Fly som havarerer under

oppstigning eller landing.
FOREKOMST: Lite sannsynlig (1)
KONSEKVENSER: Katastrofalt (10)
RISIKO: 10

3.3

Kollaps i bygg/konstruksjoner

Bygg kan kollapse som følge av materialtretthet, for dårlig dimensjonering/fundamentering eller
ekstreme påvirkninger fra vær og vind. Med våre krav til byggkvalitet er det kanskje mest
sannsynlig at deler av bygg (særlig tak) kan rase sammen som følge av ekstremt vindtrykk fra
spesielle vindretninger. Helt unntaksvis kan det også tenkes at bygg bryter sammen som følge av
uvanlige mengder av tung (våt) snø.
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Bruer kan kollapse som følge av påkjørsel med større båt. Det er ikke utenkelig at Karmsund Bru
kan få så store skader av å bli pårent av et større lasteskip eller cruiseskip at det kan være fare for
sammenbrudd. Spørsmålet om brua generelt er i tilfredsstillende forfatning i forhold til
trafikkbelastningen, har vært drøftet i flere år allerede, men det er neppe noen grunn til å frykte at
brua bryter sammen i nær framtid. Ny bru (avlastende) er under planlegging, men det vil fortsatt
ta mange år før den er på plass.
Det er sannsynligvis idrettshaller og industrihaller med forholdsvis store flater og vindfang som
kan være mest utsatt. Det vil naturligvis kunne forårsake store helseskader og tap av liv hvis
bygninger kollapser mens de er fulle av folk. Dessuten kan løse bygningsdeler som blir tatt av
vinden forårsake betydelige materielle og helsemessige skader.
SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:



Bygningskontroll

KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:



Rask avsperring av berørte områder

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Deler av bygg blir ødelagt som
følge av ekstremt sterk vind under arrangement.
FOREKOMST: Noe sannsynlig (3)
KONSEKVENSER: En viss fare (4)
RISIKO: 12

3.4

Store ansamlinger av folk (festivaler mv.)

Store ansamlinger av folk er i sin natur potensielt problemskapende. Det er ingen tvil om at
risikoen for så vel villede/planlagte som tilfeldige hendelser når mange er samlet kombinert med
inntak av alkohol. Likevel er erfaringene med festivaler, som det er svært mange av i Karmøy, at
mer alvorlige hendelser skjer svært sjelden.
Situasjoner en må være spesielt forberedt på i forbindelse med festivaler, er båtbrann (særlig under
Skudefestivalen), bobilbrann (ved midlertidige campingplasser), skogbrann (Bukkøy under
vikingfestivalen) og tilsikta hendelser (Plivo) som vil kunne skje alle steder hvor mange personer
er samlet.
SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:
 ROS-analyser for festivaler og krav til sikkerhet
KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:




Brannslukningsutstyr i alle bobiler og båter som
«fortøyes» tett
Regulering av parkering av bobiler med tanke på
avstand, sikringsutstyr, mulighet for evakuering og så
videre.

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Brann i bobiler eller båter som

ligger tett.
FOREKOMST:

Noe sannsynlig (3)
KONSEKVENSER: En viss fare (4)
RISIKO: 12
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3.5

Sjøhavari

Som øy-/kystkommune er det nødvendig å ha bevissthet om et antall tenkelige sjørelaterte
hendelser. Store fartøyer kan havarere i kystnære farvann, eller de kan bringe med seg problemer i
land (f.eks. sykdommer, skadelige stoffer og så videre). Karmøy er vertskap for en av landets
største trafikkhavner. Dessuten er vår region anløpssted for et økende antall (store) cruise-skip
hvert år, særlig i sommersesongen. Kommunen har også mye erfaring med opplagsvirksomhet.
Utfordringsbildet kom godt fram under havariet til Viking Sky i Hustadvika på Mørekysten i mars
2019. På grunn av motorproblemer kom skipet i havsnød i 18 meter høye bølger. Det oppsto
betydelig risiko for grunnstøting. Det ville fått katastrofale konsekvenser, og skipet med om lag
1400 personer om bord måtte derfor evakueres. Selv med flere helikoptre var det kun en tredel av
disse om ble reddet ut av skipet i en svært omfattende redningsaksjon. Det er også naturlig å
nevne Sleipner-ulykken i november 1999 der 16 personer omkom da hurtigbåten mellom
Stavanger og Bergen gikk på grunn ved Ryvarden i Sveio. Leros Strength-havariet i 1997 krevde
20 menneskeliv.
Det mest alvorlige skipshavariet vi har hatt etter århundreskiftet, var da Full City grunnstøtte i
storm utenfor Langesund i Telemark. Det antas at 300 tonn bunkersolje lakk ut og at det kostet
minst 255 millioner kroner å rydde opp. Lokalt er det nærliggende å trekke fram Green Ålesund
som i 2000 forliste utenfor Haugesund og slapp ut olje som griste til strendene i Bleivik. Går vi
noen år lengre tilbake, slapp Leros Strength ut 150 tonn olje/diesel i 1997 og griste til 12 km
strandlinje. Enda verre gikk det i 1990 da Azalea forurenset 42 km strandlinje med 300 tonn
bunkersolje.
Båttrafikken har også med seg et vesentlig potensial for forurensning, blant annet ved utskylling
av tanker. Skip som ligger i opplag representerer også en viss risiko. Karmøy er en kommune med
betydelig antall båter i opplag.
KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:
 Utstyr for oppsamling av olje og rensing av strender
mv.

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Havari av større cruiseskip
utenfor Karmøy med betydelig personskade.
FOREKOMST: Noe sannsynlig (3)
KONSEKVENSER: Katastrofalt (10)
RISIKO: 30

3.5.1 Omfattende akutt forurensning til sjøs
Kommunen kan også bli utsatt for akutt forurensning fra sjøen uten at det kan tilskrives et særskilt
havari. Men som regel vil større utslipp til havs skyldes utslipp fra landbaserte anlegg
(tankanlegg) eller fra båter som slipper ut last eller bunkerolje.
Systemet for aksjon etter akutt forurensning er at ulykkeseier (bedrift, rederi mv.) selv tar seg av
dette. Dersom utslippet er for komplisert å takle for eieren, går ansvaret for håndtering over på
kommunen. Dersom det også overgår kommunens kompetanse og kapasitet, koples
Interkommunalt utvalg for akutt forurensning inn. Forurensningshendelser som er, eller utvikler
seg til å bli, av en slik størrelse at de blir for store for et IUA å håndtere, vil bli overtatt av
Kystverket ("Statlig aksjon").
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Karmøy er del av Nord-Rogaland/Sunnhordland beredskapsområde som har følgende
deltakerkommuner: Bokn, Bømlo, Etne, Fitjar, Haugesund, Karmøy, Kvinnherad, Jondal,
Odda, Sauda, Stord, Suldal, Sveio, Tysnes, Tysvær, Utsira, Ullensvang, Vindafjord.
Kommunen må også være beredt på å kunne håndtere konsekvensene av et oljeutslipp fra
felt/boreplattform i Nordsjøen.
Ett lokalt eksempel på slike hendelser, var da Uno X-anlegget på Håvik slapp ut 100 000 liter diesel
i Karmsundet i 2011. Også i 2015 var det et utslipp til Karmsundet, men det er foreløpig ikke
klarlagt hvor det 200 kvadratmeter store oljeflaket kom fra.

3.6 Næringsvirksomhet/industri
Næringsvirksomhet kan utgjøre en fare for omgivelsene og egne ansatte. HMS-hensyn faller i
utgangspunktet utenfor perspektivet av ROS-analysen. Det samme gjelder i hovedsak
næringsvirksomhetenes mulighet for å skade liv/helse, miljø og så videre med sin ordinære drift.
Næringsvirksomhet kan bli gjenstand for ROS-hendelser ved branner, eksplosjoner,
produksjonsfeil/-svikt, utslipp av giftige væsker eller gasser og kombinasjoner av disse.
Årsaker til større uønskede hendelser knyttet til næringsvirksomhet kan være manglende
vedlikehold, menneskelig svikt (for eksempel uforsiktig omgang med ild), sabotasje eller maskinell
svikt (her under feil på elektriske anlegg).

3.7 Storulykkevirksomheter
Kommunens ROS er knyttet til i hvilken grad næringsvirksomhet kan føre til større uønskede
hendelser. Karmøy har i øyeblikket (utgangen av 2018) seks bedrifter som er underlagt
storulykkeforskriften, men en av dem er passiv (ikke i operasjonell drift). «Storulykkebedrift» vil si
at de håndterer farlige kjemikalier som ved «ukontrollert utvikling» kan medføre alvorlig fare for
mennesker, miljø eller materielle verdier. Fire av disse kan oppbevare mindre mengder
(meldingsplikt) av slike stoffer, mens to har større mengder (rapportplikt).
Det er viktig å huske på at uønskede hendelser knyttet til storulykkebedrifter og andre anlegg med
lager av farlige stoffer ikke bare kan forårsakes av forhold i bedriftene, men også i noen grad av
ting som skjer i bedriftenes omgivelser. Det kan eksempelvis være trafikkulykker i umiddelbar
nærhet, grave- og sprengningsuhell og så videre.
Det er bare delvis markert hensynssoner rundt storulykkebedrifter i kommunens plankart.
KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:



Hensynssoner som begrenser konflikt mellom
storulykkebedrifter og boligområder, bygninger og
områder med offentlig ferdsel, sårbare naturområder,
friluftsområder mv.

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Eksplosjon i tankanlegg for

bensin/diesel.
FOREKOMST: Lite sannsynlig (1)
KONSEKVENSER: katastrofalt (10)
RISIKO: 10
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3.7.1 Lagring av farlig avfall
I Karmøy kommune er det etablert lagre for mottak og lagring av farlig avfall på flere steder i
tillegg til kommunens eget miljøpark i Borgardalen. Miljøservice Vest tar imot blant annet spillolje,
maling, batterier og syrer, men ikke radioaktivt, smittefarlig og eksplosivt avfall. Også på Storøy
og Husøy er det bedrifter som tar hånd om farlig avfall.
Gjennom databasen FAST har kommunen tilgang til informasjon om anlegg med farlig stoff. Det
gjelder imidlertid ikke sprengstoff. FAST-databasen angir 96 objekter i kommunen som
oppbevarer farlige stoffer, men det meste er små volumer. Denne oversikten omfatter både alle
som har tanker for gass til forbruksformål (oppvarming/matlaging), bensinstasjoner og så videre.
13 av disse er bensinstasjoner.
Blant de giftige stoffene som det normalt er mest oppmerksomhet omkring, er ammoniakk og klor.
I Karmøy finnes det ingen registrerte lagre av klor, mens fem bedrifter har lagre av ammoniakk.
Noen av de viktigste stoffene som lagres i Karmøy for omsetning eller for lokal bruk i
produksjonen er bensin, diesel, ammoniakk, LPG (propan/butan), CNG (komprimert naturgass, og
LNG (flytende naturgass).
I tillegg transporteres store mengder gass gjennom den store gassrørledningen som går tvers over
øya, og også i distribusjonsnett for forbrukergass med lavt trykk til deler av kommunen (i
hovedsak til Kopervik, Torvastad og deler av fastlandet).

3.8 Næringsmiddelindustri
Karmøy har en ikke ubetydelig næringsmiddelindustri. Mye av denne er knyttet til sjømat. Det er
risiko for at industrivirksomheten skaper farlige situasjoner for omgivelsene i form av utslipp.
Men det er også en viss risiko for at produktene kan bli ødelagt og skape helseproblemer hos dyr
eller mennesker. I ROS-sammenheng er det kun store akutte hendelser som omfattes.
Som næringsmiddelindustri gjelder også landbruket. De mest fryktede dyresykdommene for
Rogalands vedkommende er (ifølge fylkes-ROS): Munn og klovsyke, klassisk svinepest, afrikansk
svinepest og MRSA (meticillinresistente Staphylococcus aureus).
Med stor reiseaktivitet, økt import av mat, utbredt bruk av utenlandsk arbeidskraft og
klimaendringer øker risikoen for spredning av dyresykdommer.
Strålehendelser vil lett kunne berøre næringsmiddelproduksjon ved at beiter, drikkevann og
råvarer blir forurenset.
Det som ikke fanges opp av ROS-analysen, er risiko for helseskader som følge av vedvarende støy
eller utslipp av stoffer av lav giftighet. Det er heller ikke naturlig i en ROS-sammenheng å vurdere
om stoffer eller andre utslipp som hver for seg er ufarlige kan utføre helse- eller annen risiko når
de blandes eller opptrer i kombinasjon.
SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:






Prøvetaking, tilsyn
Begrense tilgang til besetninger/anlegg
Ferdselsrestriksjoner, restriksjoner på flytting av dyr
Vaksiner
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KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:






Rask melding til mattilsynet
Nedforing av dyr (radioaktivitet)
Avsperring av anlegg/bruk, eventuelt avliving
Destruering, nedgraving av døde dyr

DIMENSJONERENDE HENDELSE: Smitte

av svinebesetning med
MRSA (meticillinresistente Staphylococcus aureus).
FOREKOMST: Noe sannsynlig (3)
KONSEKVENSER: En viss fare (4)
RISIKO: 12

3.9 Gass/kondensat
Karmøy er vertskap for flere gass-relaterte virksomheter som potensielt kan gi opphav til større
uønskede hendelser:
1) Mottak av gass fra Nordsjøen på Kalstø
2) Transport av Nordsjø-gass gjennom rør til Kårstø
3) Tapping og distribusjon av gass på tank til forbrukere
4) Distribusjon av forbrukergass via ledningsnett.
5) Transport av gass til kontinentet gjennom rør i Karmsundet
Det er vanskelig å angi noen realistiske scenarioer for gassrelaterte hendelser. Det er tenkelig at
kraftig påvirkning utenfra skal kunne forårsake lekkasje i en av de skisserte anlegga, med
påfølgende brann og/eller eksplosjon. Det er imidlertid problematisk å se at det kan skje som en
ren ulykkeshendelse.
SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:






Hensyns- og sikkerhetssoner i arealplanleggingen
Fungerende varslingssystem
Merking av trasé
Ekstra veggtykkelse på rør

KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:




Evakuering
Unngå bruk av motorkjøretøy og annet som kan
fungere som tennkilde

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Lekkasje i gassrørledning med
påfølgende antenning/eksplosjon
FOREKOMST: Lite sannsynlig (1)
KONSEKVENSER: Katastrofalt (10)
RISIKO:
10

3.10 Atomulykker/strålehendelser
Statens strålevern (nå Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) viser til seks tenkbare
(dimensjonerende) scenarioer for norsk atomberedskap:
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1) Stort luftbåret utslipp fra utlandet (for eksempel uhell eller sammenbrudd ved
atomgjenvinningsanlegget i Sellafield i Nord-Vest-England eller ulykke ved et
atomkraftverk i Sverige, Finland, Baltikum, Russland eller andre steder)
2) Stort luftbåret utslipp fra fast virksomhet i Norge
3) Lokal hendelse i Norge eller norske nærområder uten stedlig tilknytning
4) Lokal hendelse som utvikler seg over tid
5) Stort utslipp til marint miljø eller rykte om det (for eksempel havari av fartøy som er
atomdrevet eller har strålefarlig last)
6) Alvorlige hendelser i utlandet uten direkte konsekvenser for norsk territorium.
Generelt kan en si at sannsynligheten for noen av disse er lav, men at mangelfull kontroll og
vedlikehold særlig av eldre anlegg gjør risikoen større. Kommunen har valgt å legge hovedvekt på
kategori 1 og 5 ovenfor. Kategori 6 ivaretas av ROS-analysens kapittel som hendelser utenfor
kommunens område.
Norge ble hardt rammet av kjernekraftulykken ved Tsjernobyl-kraftverket i Ukraina i 1986. Også
på Vestlandet foregår nedforing av dyr stadig.
Det er også tenkbart at transport av radioaktivt avfall på vei kan forekomme, men mengden
materiale er i så fall så lite at det neppe vil føre til store konsekvenser. Konsekvenser for liv og
helse: Akutte stråleskader, skader på ufødt liv, senskader (kreft og andre sykdommer), psykiske
virkninger (frykt mv.).
Konsekvenser av en strålehendelse kan være økt kreftrisiko, men også uro og usikkerhet (liv og
helse), at naturområder blir ødelagt for veldig lang tid. Vann kan bli forurenset og ubrukelig som
drikkevann (miljømessige) og at eiendommer og landområder blir uegnet for produksjon,
herunder landbruk. Det vil blant annet ramme næringsmiddelindustri, turisme og
eksportnæringer (materielle). En strålehendelse kan berøre samfunnsstabiliteten ved at
innbyggerne blir utrygge og ikke stoler på det offentlige
Barn, gravide og ammende er spesielt utsatt for langtidseffekter.
KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:










Jod-tabletter
Innendørsopphold
Kostholdsråd/-pålegg
Nedforing av dyr
Varslingsordninger
Evakuering
Restriksjoner på bruk av råstoffer i blant annet
næringsmiddelproduksjon
Rensing av forurensede personer

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Sammenbrudd i
atomgjenvinningsanlegget i Sellafield
FOREKOMST: Noe sannsynlig (3)
KONSEKVENSER: En viss fare (4)
RISIKO: 12
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4. Stor brann
Haugaland brann og redning iks ivaretar den stående beredskapen mot branner og ulykker i
kommunene Karmøy, Tysvær, Bokn, Sveio, Utsira, Vindafjord, Etne og Suldal. Brannvesenet er
blant de største i Norge og har over 320 ansatte fordelt på 20 brannstasjoner, derav 5 stasjoner
plassert i Karmøy. Det er vedtatt en operasjonalisering som kan medføre endringer for den
nåværende organiseringen. Åkra og Kopervik stasjoner skal sammenslås og Bø og Vormedal
stasjoner skal sammenslås.
Det er sjelden at noen kommer alvorlig til skade eller omkommer som følge av brann i Karmøy.
Men brann er farlig uansett, med risiko for spredning, risiko for liv og helse (i hovedsak som følge
av at det oppstår giftige gasser) og risiko for miljøødeleggelser. Branner kan skyldes uvettig
omgang med tennmidler (fyrstikker, lightere), mindre bål som kommer ut av kontroll (grill,
bråtebrenning), sigaretter, tekniske feil i elektriske anlegg eller sabotasje (påtenning).

4.1 Brann i institusjon
Brann i kommunale institusjoner skjer heldigvis ikke ofte. Det forekommer en del branner i
omsorgsboliger som enkelte ganger ligger like tett som om det hadde vært institusjoner.
Kommunen opplevde en mindre brann på Norheim bu og behandlingsheim 2014. Det gikk
heldigvis ganske godt. 15 brukere ble raskt og greit evakuert, slik at ingen kom fysisk til skade.
Sveio hadde brann på sitt sykehjem i 2007 der to liv gikk tapt.
Felles for mange av de som bor på institusjon, er at de er for syke, har for lav funksjonsevne eller
av annen grunn vil trenge hjelp til å komme seg i sikkerhet ved et brannutbrudd. Siden dette er
personer som kommunen har bidratt til å bosette, må en også være beredt på å måtte bidra til å
finne nytt bosted under/etter en brann.
Karmøy var en av de første kommunene der hjemmetjenesten fulgte opp brannsikkerheten ekstra i
forbindelse med sin daglige jobb. Dette arbeidet ble seinere lagt ned.
Hvor ille en brann kan ramme, vil avhenge av blant annet tid på døgnet og hvilken institusjon det
gjelder. Nyere institusjoner er innredet med soner som gjør at brann begrenses og at evakuering
dermed kan skje internt i bygg. Det gjelder Vea sykehjem, Åkra bu- og behandlingsheim og
Storesund bu- og behandlingsheim. Dessuten er en del av våre institusjoner sprinklet: Vea
sykehjem, Kopervik bu- og behandlingsheim, Norheim bu- og behandlingsheim og Fredheim
bufellesskap.
Brann i bolig er høyst sannsynlig. Det er også sannsynlig at mindre branner vil føre til tap av liv.
Nasjonal dødsbrannstatistikk viser at det er stor overhyppighet av hjemmeboende eldre som
omkommer i brann. Dette er en utvikling det er grunn til å anta at øker som følge av at andelen
eldre i befolkningen øker og at flere blir boende hjemme lengre enn tidligere.
Hjemmeboende eldre, pleietrengende og psykisk syke er risikogrupper som er hyppigest involvert
i dødsbranner. Dette er en utvikling som trolig vil fortsette. Eldre flytter inn i leilighetsbygg o.l.,
noe som medfører en overhyppighet av risiko i slike bygninger som ikke nødvendigvis er bygget
som omsorgsboliger/institusjon.
SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:
 Opplæring av brukere/beboere
 El-vakt på komfyr som slår av strømmen ved
overoppheting og/eller på tid
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KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:






Soneinndeling av bygg
Automatiske slokkeanlegg (sprinkling), faste eller
mobile anlegg.
Tilstrekkelig bemanning som også har nødvendig
opplæring.
Bygg som er oppført i tråd med forskriftskrav vil være
forholdsvis brannsikre både for brukere og personale.

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Brann i sykehjem med alvorlig

personskade.
FOREKOMST: Noe sannsynlig (3)
KONSEKVENSER: En viss fare (4)
RISIKO: 12

4.2 Brann i publikumsbygg og ved folkeansamlinger
Når mange mennesker er samlet på ett sted, øker både risikoen for brann og konsekvensene av en
brann. Erfaringsmessig skjer ikke dette ofte i Karmøy. Hvis det skjer kan imidlertid konsekvensene
for liv og helse være store. Særlige hensyn må tas i forbindelse med båtfestival i Skudeneshavn og
med tanke på skogbrann under vikingfestivalen på Bukkøy.
Det finnes mange store bygg hvor det tidvis samles mye folk: Idrettshaller, varehus,
forsamlingslokaler, skoler og så videre. I noen tilfeller brukes bygninger til formål som de ikke er
tiltenkt. Idrettshaller brukes til konserter, ved skoler forekommer det overnatting og i varehus
opptrer av og til artister som samler mange tilskuere.
Kommunen har mange bygg hvor det (tidvis) samler seg mye folk. Dersom bygge- og
brannforskifter er fulgt, skal det være mulig å få ut folk raskt nok til at skadene blir små.
Konsekvensene av en brann i et bygg med mye folk kan være katastrofale – med flere hundre
skadde/døde.
Som ved andre branner er det ofte røyken mer enn selve varmen som fører til helseskader og i
verste fall dødsfall.
Uansett vil en brann føre til økonomisk tap og i noen grad kunne påføre miljøet skade.
Skadene blir av og til ekstra store fordi det oppstår panikk som hindrer trygg evakuering av
bygget. Publikumsbygg er ofte bygget med store åpne arealer (sikret med brannvarslingsanlegg og
sprinkling), noe som medfører større spredning av røyk/gasser enn i bygninger med «tette»
vegger.
SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:



Krav om ROS-analyser for større arrangement

KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:



Sørge for at bygge- og brannforskrifter er etterlevd
med tanke på rømningsveier mv.

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Brann i forsamlingslokale.
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FOREKOMST:

Lite sannsynlig (1)
KONSEKVENSER: Katastrofalt (10)
RISIKO: 10

4.3 Brann i tett trehusbebyggelse – særlig verneverdige bygg i Skudeneshavn
Trehusbebyggelsen i Gamle Skudeneshavn er et særlig påaktet objekt når det gjelder brann. En
brann her vil ikke bare spre seg litt, den vil også ha uante kulturhistoriske konsekvenser. En slik
brann vil kunne føre til at uvurderlige og uerstattelige kulturhistoriske bygninger går tapt. Det vil
ikke bare være en lokal, men en nasjonal tragedie. I tillegg til byens egne innbyggere, har Skudenes
årlig besøk av titusener som må gjøres oppmerksom på hva brann kan føre til og hvordan det kan
unngås. Kommunen har imidlertid også andre viktige kulturhistoriske områder og bygninger,
med Avaldsnes og Visnes i spissen. Trehusbebyggelsen er uten tvil det som framstår som den
største risikoen. Derfor utføres det systematisk forebyggende arbeid i Skudeneshavn.
Det har vært lagt ned et betydelig forebyggende arbeid både i form av økt bevissthet om
brannvern og tekniske innretninger som skal redusere både sannsynlighet for og konsekvenser av
et branntilløp.
Med tett trehusbebyggelse er marginene små – det vil potensielt være kort tid mellom antennelse
til spredning til en omfattende kvartalsbrann. Det stiller store krav til at branntilløp kan kveles på
et tidlig tidspunkt.
SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:
 Egen tverrsektoriell brannsikringsgruppe for Gamle
Skudeneshavn.
KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:




Brannstasjonen i Skudeneshavn er utstyrt og bevisst
på den særskilte faren i området.
Det er installert varmesøkende kamera(er) for på
tidlig tidspunkt å avdekke tilløp til brann i
trehusbebyggelsen i Skudeneshavn. Installert utstyr
dekker deler av bebyggelsen

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Brann i trehusbebyggelsen i

Skudeneshavn.
FOREKOMST: Noe sannsynlig (2)
KONSEKVENSER: katastrofalt (10)
RISIKO: 20

5. Forsyningssvikt
At tilgang på viktige varer og tjenester opphører kan være en konsekvens av andre hendelser eller
en selvstendig «krise». De fleste produkter og tjenester vi omgir oss med i hverdagen kan vi greie
oss godt uten i en periode. Ut over det som inngår i bortfall av infrastruktur, er det særlig svikt i
forsyning av medisiner som kan få alvorlige følger. Etter lengre tids forsyningssvikt kan selvsagt
også mangle på mat skape alvorlige situasjoner. Dessuten vil mangel på bensin og diesel skape
problemer for å løse andre beredskapsoppgaver (f.eks. drift av nødstrømsaggregat).
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5.1 Medisinmangel
Mangel på medisiner er hyppig forekommende og økende problem. Det kan skyldes problemer
med transport eller at det stopper opp i deler av leveransekjeden. Men ikke sjelden skyldes det rett
og slett at produksjonen opphører midlertidig eller varig som følge av råstoffmangel, feilberegning
av forholdet mellom tilbud og etterspørsel og så videre. Valg av alternative
produsenter/leverandører kan i noen tilfeller være en løsning, men det finnes også medisiner som
bare leveres av ett firma (eksempelvis er 210.000 mennesker som bruker medisiner mot lavt
stoffskifte, avhengig av én legemiddelprodusent, ifølge Stoffskifteforbundet). Selv sentrale
medikamenter som morfin, blodtrykksmedisin og blodfortynnende midler kan utebli fra markedet
i kortere eller lengre perioder.
Apotekene har ikke noe lager av betydning. Det har heller ikke sykehus eller sykehjem. Det eneste
kommunen har et visst lager av, er jod-tabletter.
DIMENSJONERENDE HENDELSE: Mangel

på livsviktige medisiner

på sykehjem.
FOREKOMST: Sannsynlig (5)
KONSEKVENSER: En viss fare (4)
RISIKO: 20

5.2 Matmangel
Matmangel kan oppstå på grunn av streik i dagligvarebransjen eller næringsmiddelindustrien eller
situasjoner som gjør at forsyningskjedene blir brutt. Det er tenkelig at import, produksjon,
distribusjon eller transport av matvarer blir vanskelig/umulig i kortere perioder på grunn av
råstoffmangel, ekstremvær og så videre.
Det skal imidlertid mye til at det oppstår så alvorlig mangel på mat i kommunen over så lang tid at
det er fare for liv og helse. En vil lettere kunne komme i en situasjon der valgmulighetene når det
gjelder ulike produsenter eller kvaliteter blir redusert eller at det er visse produktgrupper som
uteblir i perioder. Dette er imidlertid situasjoner som ligger langt unna det perspektivet som
omfatter overordnet beredskap. Det er likevel grunn til å løfte fram at innbyggerne har et visst
ansvar og en egeninteresse av selv å lagre en del sentrale produkter (såkalt egenberedskap) med
tanke på en komplisert situasjon, uavhengig av årsak og omfang. I et slikt lager inngår normalt
varer som dekker de mest grunnleggende behov i tre dager (9 liter vann pr person, havregryn,
middagshermetikk, tørket frukt/nøtter, knekkebrød og en del andre produkter som ved,
medisiner, batterier, radio og toalettpapir).
KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:



Kunnskap om egenberedskap i befolkningen

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Mangel på sentrale matvarer
(korn, frukt og grønt, melk, kjøtt og fisk) i mer enn tre døgn.
FOREKOMST: Noe sannsynlig (3)
KONSEKVENSER: En viss fare (4)
RISIKO: 12

5.3 Drivstoffmangel
Drivstoffmangel vil i første omgang føre til at transport blir vanskeliggjort. Det innebærer ikke
bare at folk flest får problemer med å komme seg til arbeid og fritidsaktiviteter. Det vil også gjøre
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at kommunen får problemer med å levere sine tjenester, fordi storparten av kommunens biler går
på bensin eller diesel. Dessuten vil en del ansatte i kommunen vil ha problemer med å komme seg
på jobb.
Dersom drivstoffmangel faller sammen med strømstans, vil det også være vanskelig å holde liv i
nødstrøms- og reservestrømsaggregat. Strømstans og drivstoffmangel påvirker således hverandre
ved at bensinpumpene også trenger strøm for å kunne levere.
For at drivstoffmangel skal bli et betydelig problem må den minst ramme regionalt over noe tid.
Det er verdt å merke seg at all bensin og en stor del av dieselen som skal distribueres via
bensinstasjoner i Rogaland mellomlagres på Storesund på Karmøy.
KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:





Alternative energikilder til drift av materiell og utstyr
for transport, oppvarming og så videre
Transport- og ferdselsrestriksjoner
Kontakte ST1 om mulig avtale om leveranse av
drivstoff i krisesituasjon.

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Bensinmangel i hele Rogaland i
mer enn tre døgn i en kald periode.
FOREKOMST: Noe sannsynlig (3)
KONSEKVENSER: Alvorlig (6)
RISIKO: 18

6. Bortfall av infrastruktur
6.1 Dambrudd, bortfall av drikkevann
Karmøy kommune har et forholdsvis stort antall dammer. Totalt 12 dammer er med på å regulere
vann, i hovedsak som et omfattende nett av drikkevannskilder. I hovedsak har Karmøy grunne
drikkevannsforekomster. Det skaper en særlig sårbarhet, selv om en i utgangspunktet har rikelig
tilgang til godt vann.
Det er flere risikoer knyttet til leveranse av vann:
1) Forurensning
Gjelder eksempelvis avføring fra dyr, oppblomstring av visse typer planter/alger
og eventuell kjemisk påvirkning som følge av radioaktivt nedfall mv. Den samme
effekten vil det kunne ha om vannet ikke lar seg rense (som følge av mangel på
rensemidler mv.).
2) Svikt i forsyning
Bortfall av elektrisitet kan gjøre det umulig å pumpe vann opp i vannbassengene
(vanntårn). Bassengene på øydelen av kommunen vil gå tom for vann i løpet av 1220 timer.
3) Dambrudd
Dambrudd kan være bidra til store ødeleggelser direkte på et fåtall steder i
kommunen ved at hus nedenfor dammen blir oversvømmet (Tistrei/Brekke og
Holmavatn), veier uframkommelige og så videre. Dambrudd ellers vil i hovedsak
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ha mindre konsekvenser bortsatt fra at flom av oppdemmet vann ett sted i
systemet kan ha negativ påvirkning på dammer andre steder. Dessuten vil selvsagt
dambrudd kunne føre til redusert tilgang på drikkevann.
4) Industrivann
Noe av vannet som leveres, er spesielt beregnet på industrivirksomhet. Det gjelder
særlig til Hydro som har egen vannleveranse. Dersom dette vannet uteblir har det
ingen helsemessige konsekvenser, men kan føre til at aluminiumsproduksjonen må
stoppes.
SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:
 Kontroll, testing og tilsyn med nedbørsfelt, dammer,
høydebasseng og distribusjonsnett
 Hensynssoner omkring drikkevannskildene.
 Utskifting av rør
 Avklare reservevannløsning (regionalt)
 Restriksjoner på ferdsel/atferd i nedbørsfelt, hindre
adgang til anlegg som inngår i vannbehandlingen
KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:






System for alternativ distribusjon av vann
Restriksjoner på bruk av vann, rasjonering
System for varsling av unormale forhold
Reservestrømforsyning til Brekke
vannbehandlingsanlegg (på plass i 2021)

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Spredning av bakterier, virus
eller parasitter fra høydebasseng.
FOREKOMST: Sannsynlig (5)
KONSEKVENSER: Alvorlig (6)
RISIKO: 30

6.1.1 Forurenset drikkevann
Den nylige hendelsen på Askøy utenfor Bergen i juni 2019 illustrerer godt hvor store
ringvirkninger et forholdsvis lite tilfelle av forurenset vann i høydebasseng kan ha på
lokalsamfunnet. Så langt tyder erfaringene på at 2000 personer er blitt berørt og at to personer kan
ha omkommet delvis som følge av å ha drukket infisert drikkevann. Enda mer alvorlig var det da
kloakkforurensning av drikkevannskilden Svartediket i Bergen i 2004 førte til at over 5000-6000
mennesker ble smittet av parasitten giardia. Det førte til at mange personer ble midlertidig eller
varig uføre og fikk store medisinske utfordringer. Erstatningene i etterkant av hendelsen beløper
seg til mer enn 30 millioner kroner.

6.2 Langvarig bortfall av renovasjonstjeneste/innhenting av avfall
Karmøy kommune har i dag anlegg for mottak av grovavfall fra husholdninger og omlasting av
innsamlet avfall ved Borgardalen Miljøpark.
Innsamlingsordningen kan opphøre/forstyrres i en kortere periode som følge av streik, samtidig
havari på flere renovasjonsbiler eller drivstoffmangel. Dette anses ikke som noe stort problem
fordi avfallet vil kunne oppbevares i eksisterende beholdere. Det vil imidlertid kunne bli alvorlig
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dersom en vesentlig del av innsamlingskapasiteten (mer enn halvparten) ikke kan benyttes over
tid, f.eks. som en følge av brann eller lignende.
Grovavfall, farlig avfall og en del av avfallet som samles inn (glass- og metallemballasje og
papiravfall) kan oppbevares hjemme i en kortere eller lengre periode uten særlige problemer.
Videre finnes det private og interkommunale mottak på Haugalandet som vil kunne ta i mot slikt
avfall dersom Karmøy kommune av ulike årsaker må stenge, eller ikke kan
benytte Borgardalen Miljøpark.
SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:
 Renovasjonsbilene tømmes for avfall hver dag.
KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:




Parkere renovasjonsbilene utendørs med tilstrekkelig
avstand.
Inngå beredskapsavtale med andre
kommuner/renovasjonsselskap om leie av
renovasjonsbiler og omlastingskapasitet.

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Brann i tre eller flere

renovasjonsbiler.
FOREKOMST: Lite sannsynlig (1)
KONSEKVENSER: Alvorlig (6)
RISIKO: 6

6.3 Langvarig bortfall av strøm
Med langvarig bortfall av strøm menes at strømmen blir borte fra et større område (for eksempel
hele øy-delen av Karmøy) i et døgn eller mer. Årsaker til strømbortfall kan være at produksjon av
strøm opphører, brudd på transport av elektrisitet i nett på ulike nivåer eller havari ved anlegg
som omformer strøm fra en spenning til en annen (transformatorer). At produksjonen av strøm
skal opphøre krever en ganske omfattende krise (krig, terror), mens distribusjon av strøm i
forbrukernettet er ganske tenkbart som følge av for eksempel trefall under ekstremvær. At
høyspentledninger blir brutt skjer forholdsvis sjelden. Karmøy opplevde i 1981 at høyspentmaster
på begge sider av Karmsundet gikk overende, noe som førte til at både lokalsamfunnet ble
strømløst og Hydro måtte innstille virksomheten.
Bortfall av strøm vil ha uante konsekvenser ettersom hele samfunnet er svært avhengig av
elektrisk drevne innretninger, særlig i en kald og mørk årstid. For privatpersoner vil en viktig
konsekvens være at elektrisk oppvarming opphører, og mange har i dag ikke alternativ
oppvarming som vedovn. Alt vi har rundt oss, som vi tar for gitt, vil slutte å virke etter hvert som
de går tom for batteristrøm – mobiltelefoner, radioer, datamaskiner, kjøkkenmaskiner og så videre.
Bortfall av strøm vil blant annet ha konsekvenser for drift av Karmøytunnelen. Og enda mer
alvorlig: Medisinsk teknisk utstyr vil kunne svikte.
I det offentlige rom vil dører og heiser slutte å fungere, i butikkene vil det ikke være mulig å bruke
kassa-apparatene og bensinpumpene slutter å levere drivstoff til biler (og nødaggregat).
Noe av det som kan gjøre strømutfall ekstra alvorlig, er risikoen for at det skjer samtidig med eller
som følgehendelse av andre alvorlige hendelser (så som ekstremvær eller sabotasje) og dermed
vanskeliggjøre både varsling og krisehåndtering.
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SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:



Utfordre eiere av strømlinjer om tiltak som hindrer at
linjene blir brutt (blant annet fjerning av trær)

KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:






Reservestrømsaggregater på bygg med kritiske
samfunnsfunksjoner (sykehjem, evakueringsmottak,
rådhuset, legevakt og så videre)
Evakueringsmottak med oppvarmingsmulighet
(varmestue) må tilrettelegges (finnes ikke i dag).
Vurdere betydning av kortere strømutfall (4-24 timer).

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Strømstans på hele
Haugalandet i mer enn ett døgn i en kald periode.
FOREKOMST: Lite sannsynlig (1)
KONSEKVENSER: Kritisk (8)
RISIKO: 8

6.4 Bortfall av telefon eller internett
Telefon og annen form for elektronisk kommunikasjon kan falle bort på grunn av svikt i
strømforsyning, kabelbrudd, dataangrep eller systemsvikt/ødelagte komponenter (for eksempel
servere, fiberkabler) eller manglende kompetanse.
Svikt i elektronisk kommunikasjonssystem kan være alvorlig, særlig innenfor for helse- og
omsorgsfeltet. Det kan ha betydning for dokumentasjon, for kommunikasjon internt mellom
helsepersonell og med andre enheter, for utøvelse av helsehjelp, og for bruk av sensorteknologi.
Mye av undervisningen på skolene blir umuliggjort ved at den skjer via digitale enheter
(nettbrett/pc).
Samfunnet vårt er svært avhengig av digital kommunikasjon. Etter at fast-telefon-nettet er lagt ned
(2019) vil all telefonforbindelse på samme måten som internettforbindelse skje digitalt. Digitale
signaler kan formidles via kabel eller gjennom luft (radiosignaler). Det mest utbredte for
distribusjon av store datamengder er gjennom fiberkabel. Digital kommunikasjon forutsetter at
det er strømforsyning «i begge ender» (både hos avsender og mottaker). Det gjør digital telefoni
mer sårbart ved strømbrudd enn fasttelefonen var.
Bortsett fra det ubeleilige i at telefon/internett forsvinner i en situasjon, vil det kunne være kritisk
fordi
 Alarmer, sensorer, varslingsordninger settes ut av spill, herunder også nødnettet.
 Distribusjon av meldinger om hendelser og håndtering av hendelser kan bli rammet
 Kommunikasjon mellom hjelpemannskaper vil kunne rammes, her under også
kriseledelse
 Mange systemer som baserer seg på «tingenes internett» vil kunne slutt å fungere, så
som pasientsikringsutstyr, medisinsk-teknisk utstyr og medisinroboter på sykehjem.
SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:



Karmøy er blant kommunene der Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet vil bidra til forbedret
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reservestrøm til en mobilbasestasjon, såkalt forsterket
ekom
Satellittelefon i kriseledelsen
Radiosamband (kommunen har avtale med
Haugalandgruppen av NRRL, radioamatørene)

KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:






Nødsamband
Papirversjoner av viktig dokumentasjon, skjemaer
mv., blant annet lister over brukere med spesielle
behov.
Øvelse i å håndtere hendelser uten tilgang på
telefon/nett.

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Brudd på telesamband i mer

enn 12 timer.
FOREKOMST: Noe sannsynlig (3)
KONSEKVENSER: Alvorlig (6)
RISIKO: 18

7. Tilsiktede hendelser
7.1 Terrorisme, sabotasje
Hensikten med terrorisme er å ramme samfunnet gjennom å skape utrygghet/usikkerhet eller
destabilisere ved å redusere tillit mellom folk og til de offentlige institusjonene. Det ligger i sakens
natur at det er vanskelig/umulig få forutsi terrorhandlinger ettersom de hele tida sikter seg mot
det uforutsigbare, det overraskende.
Bortsett fra at et terror-angrep kan true liv og helse, vil det lett kunne påføre kommunen stort
materielt tap. Det kan også true samfunnsstabiliteten ved at kommunens evne til å utføre sine
tjenester eller håndtere kritiske situasjoner blir svekket.
Karmøy kommune opplever til stadighet forsøk på inntrengning i digitale systemer. Hydro ble i
mars 2019 utsatt for et alvorlig dataangrep med konsekvenser som det tok flere måneder og
anslagsvis 300 millioner kroner å rette opp.
Sannsynligheten for å bli rammet av terror i Norge er liten. Gjeldende trusselnivå mai 2019 er
«moderat», nivå tre av fem. Av Politiets sikkerhetstjenestes (PST) åpne trusselvurdering framgår
det at fokus de siste åra i noen grad er dreid fra radikaliserte islamister til høyreekstreme.
Trusselen synes å rette seg særlig mot ikke-vestlige innvandrere, muslimer, jøder og LHBT- miljøet
(lesbiske, homoseksuelle, bifile og transpersoner). Norsk politikere kan også være en del av
fiendebildet hos slike grupper siden de blir beskylt for å legge til rette for negativ utvikling av
samfunnet. Det er grunn til å tro at eventuelle høyreekstreme terrorhandlinger vil utføres av få
personer og rettes mot symbolmål, så som møteplasser for muslimer og politiske partier.
SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:



Årvåkenhet blant ansatte med tanke på «unormal»
eller mistenkelig oppførsel

KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:
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Fluktveier
Evakuering
Rask oppfølging av signaler fra politi eller andre
fagmyndigheter

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Terroristangrep (fysisk).
Noe sannsynlig (3)
KONSEKVENSER: Katastrofalt (6)
RISIKO: 18
FOREKOMST:

7.2 PLIVO og liknende hendelser
Pågående livstruende vold (PLIVO-hendelser) kjennetegnes av at det iverksettes en prosedyre for
tryggest mulig samhandling mellom nødetatene for å beskytte befolkningen og yte rask, kvalifisert
og koordinert hjelp i en situasjon der én eller flere gjerningspersoner utøver livstruende vold med
våpen eller farlig gjenstand mot uskyldige personer.
Det er politiets operasjonssentral som definerer en PLIVO-hendelse. Men i en ROS-sammenheng
vil det være naturlig å se slike hendelser i sammenheng med andre typer voldsutøvelse eller
trusselsituasjoner.
SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:
 Trening i å fange opp signaler som kan varsle
uønskede handlinger
KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:






Klarest mulig instrukser som er øvet for involvert
personale
Rømningsveier, to utganger fra utvalgte kontor
Profesjonell håndtering av truende personer (vær
høflig og formell, snakk rolig og så videre)
Styr kontakt med personer med kjent
utageringsproblematikk

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Trussel med våpen på skole
FOREKOMST: Noe sannsynlig (3)
KONSEKVENSER: Alvorlig (6)
RISIKO: 18

7.2.1 Kriminelle handlinger
Kriminelle handlinger skiller seg fra terror ved at de er mer «operasjonelle» - de har en hensikt ut
over å skremme eller destabilisere (politiske virkninger), så som å skaffe seg materielle goder, hevn
eller opprettholde ære. Det er få kriminelle handlinger som vil være av en slik art i
Karmøysamfunnet at de kommer inn under perspektivet til en overordnet ROS. Som regel vil
kriminalitet være et forhold mellom utøver, berørte/fornærmede og nødetatene.
Det samme gjelder i hovedsak vold og trusler. Kommunen har mange tjenester som innebærer
kontakt med personer som kan ha ønske om å framsette trusler eller være voldelige. Som
myndighetsutøver kommer kommunen lett i kontakt med personer som utsettes for sterke
følelsespåvirkninger eller er ustabile. En kan som eksempler tenke seg foreldre som fratas
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omsorgen for sine barn, personer som «taper» i en nabostrid eller personer som mister for dem
uerstattelige verdier som følge av ekspropriasjon eller liknende. Dessuten er det ikke utenkelig at
noen vil forsøke å presse fram en for dem riktig avgjørelse i en sak som skal forankres politisk.
Som regel vil vold og trusler håndteres som mindre hendelser, selv om de selvsagt kan være
alvorlige nok. Dersom det offentliges evne til å levere sine tjenester, opptre som myndighetsutøver
eller samfunnstilrettelegger blir berørt, kan imidlertid virkningen av vold og trusler gå langt
utenfor det som kan løses av nødetatene i samarbeid med vedkommende virksomhet. Trusler og
vold mot for eksempel folkevalgte, vil kunne gjøre det vanskeligere å rekruttere folk til viktige
posisjoner, noe som igjen vil kunne true samfunnsstabiliteten.

7.3 Informasjonshendelser
Informasjon er i økende grad blitt et begrep vi må håndtere med ulike innfallsvinkler. Tidligere
dreide det seg om å få et budskap formidlet fra en avsender til en mottaker. I dagens komplekse
samfunn inngår «informasjon» i en risiko-kontekst ikke først og fremst med tanke på at en ikke
lykkes å formidle budskapet, men fordi
 Personopplysninger (i vid forstand) eller andre fortrolige opplysninger kan komme på
avveie og/eller bli misbrukt
 Samling av informasjon kan gå tapt (f.eks. ved at arkivsystemer blir ødelagt)
 Falske nyheter og konspirasjonsteorier kan bidra til å destabilisere samfunnet eller øke
risikoen for andre uønskede hendelser (eksempelvis motstand mot vaksine).
SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:







Oppfølging av tilganger
Rutiner for å oppdage feil og misbruk
Databehandleravtaler
Gode arbeidsrutiner, bevissthet og årvåkenhet blant
ansatte
Sikring av data gjennom virusbeskyttelser mv.

KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:




Utvikling av en egen IKT-beredskapsplan
Redundante systemer og systemseparasjon

DIMENSJONERENDE HENDELSE:

Dokumenter med følsomme
personopplysninger når offentligheten.
FOREKOMST: Sannsynlig (5)
KONSEKVENSER: En viss fare (4)
RISIKO: 20

7.3.1 Informasjonssikkerhet
Pålitelighet og sikkerhet knyttet til overføring og lagring av informasjon: konfidensialitet og
tilgjengelighet, kvalitet og integritet. Dokumentasjon kan gjøres feil. Utilgjengelig informasjon.
Informasjon lagret på papir, mobil og annen elektronisk oppbevaring kan komme på avveie. I
henhold til lovverket er det krav om at personsensitiv informasjon skal oppbevares på forsvarlig
måte. Krav om konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet av nødvendig informasjon for å kunne
utføre oppgavene i etaten.
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System for lagring av data mangler. Manglende sikkerhet ved skytjenester og
integrasjonsløsninger. Tilgang til data/-systemene for uvedkommende, f.eks. ved datainnbrudd,
manglende sikring (lagring/låsing), mistet mobil eller pc. Passord tilgjengelig for uvedkommende.
Manglende kompetanse for riktig dokumentasjon, f. eks systematisk feildokumentasjon.
Konsekvensene for liv og helse er at en ikke får gitt riktig eller tilstrekkelig helsehjelp. Økonomisk
kan det føre til erstatningskrav. Fare for omdømmetap på grunn av opplysninger på avveie
vurderes som stor.

8. Spesielt ressurskrevende hendelser
Av og til opplever en at enkelthendelser som i seg selv ikke er veldig omfattende må håndteres
som krisehendelser på overordnet nivå fordi de krever mye og sammensatte ressurser. I seinere år
har en opplevd opphopning av selvdrap, situasjoner knyttet til rus, vold, overgrep og stor
tilstrømning av flyktninger og brukere som forsvinner eller får den behandlingen de trenger. Dette
er i seg selv ikke «kriser» og har som regel vært håndtert greit av respektive virksomheter/aktører.
På grunn av at slike hendelser lett utløser stor oppmerksomhet i medier, lokalsamfunn eller
omgivelser på annen måte, kan det være nyttig å vurdere å behandle totalsituasjonen som «krise»,
som innebærer tverrfaglig og tverretatlig innsats for å sikre blant annet informasjon,
omdisponering av ressurser og annen form for overordnet strategisk håndtering.
Det er viktig å presisere at det ikke er aktuelt å bryte inn i eller ta over ansvar for den faglige
håndteringen av hendelsene. Det er også verdt å bemerke at psykososialt støtteteam er å betrakte
som nødvendig helsehjelp. Det utløses av legevakt ut fra behov og ønske om bistand og ikke av
kriseledelsen.
Et typisk trekk er at mediene i slike situasjoner som for øvrig håndteres på en god måte, tar
kontakt med mange ulike instanser i kommunen (eksempelvis fra en konkret sak rådmann,
ordfører, kommuneoverlege, etatssjef for helse og omsorg, helsesjef, kommunikasjonsrådgiver,
virksomhetsleder(e) og tillitsvalgte). Dersom innsats i hendelsen ikke samordnes på overordnet
nivå, vil en lett oppleve at det oppstår en «informasjonskrise» som kan bidra til å svekke tilliten til
«systemet», redusert omdømme og samfunnsstabilitet.
SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE TILTAK:




Medieovervåkning
Varslingssystemer og kommunikasjon mellom nivåer
i organisasjonen

KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK:






Samordning
Kommunikasjon
Omprioritering av ressurser
Plassering av «eierskap» til hendelsen i kommunal
organisering

9. Hendelser utenfor kommunens geografiske område
Med økende mobilitet og turisme, følger også risikoen for at personer fra Karmøy kommer til
skade eller omkommer andre steder i Norge eller i utlandet.
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Når mennesker fra Karmøy utsettes for eller blir berørt av store uønskede hendelser andre steder i
verden, vil det ha påvirkning også på vårt lokalsamfunn. Selv om ulykker eller andre hendelser
skjer langt borte, kan de som rammes ha pårørende, venner, kolleger og så videre i Karmøy. Vi har
i nyere tid sett flere eksempler på slike hendelser:
 Utøya 22. juli 2011
 Tsunamien i Sør-Øst-Asia/Indiahavet i desember 2004
Eksempelvis har Karmøy folkehøgskole jevnlig med grupper på reiseopplegg til mer og mindre
fjerntliggende strøk (blant annet Kina). Men det er også nærliggende å trekke fram grupper av
elever, idrettslag eller musikkorps som eksempler. En kan også lett forestille seg hvordan en
offshoreulykke eller et uhell med en båt hjemmehørende i Karmøy vil kunne ramme.
Ofte vil det være tilstrekkelig i slike situasjoner at kommunen bidrar med lovpålagt helsehjelp
gjennom for eksempel psykososialt støtteteam. I andre tilfeller er det nødvendig å etablere
kriseledelse for å sikre at hendelsen ikke skaper unødig frykt i lokalsamfunnet, bidrar til
destabilisering eller for å sikre kommunens omdømme.
Det er også tenkelig at hendelser (langt) borte fra Karmøy kan ha direkte påvirkning på
lokalsamfunnet. I ROS-analysen er radioaktivt nedfall som følge av en ulykke ved
atomgjenvinningsanlegget i Sellafield trukket fram. Et annet nærliggende eksempel er
vulkanutbrudd på Island som ved flere anledninger har hindret flytrafikk til Norge og spredd
vulkansk aske til Norge.

9.1 Personer som kommer til Karmøy
En skal heller ikke overse hendelser som blir «brakt til Karmøy» ved at personer kommer hit fra
områder med eksempelvis sykdomsutbrudd (både blant mennesker og dyr). Ebola-utbruddet i
Afrika i 2014 illustrerer dette. De som kommer kan både være hjemmeboende her, turister og
arbeidskraft fra andre land.

10. Hendelser på tvers av kommunegrensene
Store uønskede hendelser kjenner ikke kommunegrenser. Ikke minst vil hendelser på/i nærheten
av sjøen lett føre til at flere kommuner blir involvert. Dessuten er det ikke utenkelig at hendelser
kan ramme eller kreve innsats fra flere kommuner.
Haugalandet er i økende grad et stort felles bo- og arbeidsmarked. Det vil lett kunne innebære at
hendelser rammer mer enn «vertskommunen».
Karmøy har de siste åra inngått i et stadig tettere beredskapssamarbeid med Sveio, Haugesund,
Utsira, Tysvær og Bokn kommuner gjennom beredskapsforum for Ytre Haugalandet.
Beredskapskontakter/-koordinatorer fra disse kommunene møtes jevnlig, en har felles øvelser og
årlig felles beredskapsråd. Utgangspunktet for dette arbeidet var å samarbeid om felles ROSanalyser. Dette arbeidet pågår stadig, men en har også samarbeidet om felles
informasjonsinnhenting, felles opptreden overfor eksterne aktører, innhenting av felles tilbud på
utstyr og tekniske løsninger og felles kompetansebygging.
Hendelser som av natur lett kan være «interkommunale» er:
 Skipsforlis med tilhørende utslipp
 Hendelser knyttet til gassrørledningen eller fordelingsnett for gass
 Cruiserelaterte uhell med mange passasjerer
 Tunnel-ulykker
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Storulykker
Flyulykker
Pandemier og omfattende epidemier

Det meste av nødtjenester leveres på tvers av kommunene, så som brann, politi og helse. Selv om
en hendelse i seg selv ikke er tverrkommunal, kan den innebære behov for omdisponering av
personell eller at tjenestetilbud til omkringliggende kommuner reduseres. Tenker vi oss for
eksempel et uhell med et stort cruiseskip, vil det kunne legge beslag på veldig mye av regionens
kapasitet både når det gjelder hjelpepersonell og senger.
Karmøy er også med i Kommunalt informasjonsforum i Rogaland (KIR) som muliggjør
kommunikasjonsstøtte fra andre kommuner i en krisesituasjon.
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Opprettholdelse av kritiske
samfunnsfunksjoner og kommunens
evne til å opprettholde sin virksomhet
Ifølge forskrift om kommunal beredskapsplikt skal kommunen også kartlegge særlige utfordringer
knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur og kommunens evne til å
opprettholde/gjenoppta sin virksomhet ved en uønsket hendelse.

Opprettholdelse av kritiske samfunnsfunksjoner
Her gjennomgås hvordan kritiske samfunnsfunksjoner påvirker og påvirkes av ulike
hendelsestyper og i hvilken grad de kan holdes i gang i en krisesituasjon.

Forsyning av mat og medisiner
Som påpekt ovenfor skal det mye til for at stopp i leveransene av matvarer skal innebære fare for
liv og helse. Annerledes kan det lett bli med medisiner som det er små lagre av lokalt og der
forsyning lett kan bli forstyrret av ekstra stor etterspørsel (for eksempel under en epidemi) eller at
tilgangen blir redusert som følge av produksjonsproblemer.
Forsyning av mat og medisiner kan påvirke/påvirkes av de fleste hendelsestypene (natur- og
klimahendelser, helserelaterte hendelser, store ulykker, næringsvirksomhet, atomulykker og
strålehendelser, forsyningssvikt, bortfall av infrastruktur og tilsiktede hendelser).

Ivaretakelse av behov for husly og varme
Karmøy kommune har i sitt beredskapsplanverk ikke pekt ut spesielle steder for å huse mennesker
som trenger det i en krisesituasjon. Det er mange muligheter for å sikre folk husly, så som







Kommunale institusjoner
Karmøy folkehøgskole
Andre skoler (med midlertidige senger)
Campingplass (Skudeneshavn)
Hotell, pensjonater og andre mindre overnattingssteder
Privat innkvartering

For fastlandet og i den utstrekning ikke både bru og tunnel er stengt, vil en også kunne nyttiggjøre
seg overnattingstilbud i Tysvær og Haugesund, eller lengre unna.
Det som kommunen har dårlig med, er evakueringsmottak der en kan holde folk varme i en kald
periode uten strøm (varmestuer).
Mangel på husly og varme kan særlig påvirke/påvirkes av hendelsestypene natur- og
klimahendelser og bortfall av infrastruktur.

Forsyning av energi og drivstoff
De fleste av oss er både yrkesmessig og privat helt avhengige av strøm og andre energikilder. Det
er også helt nødvendig for å kunne etterspørre hjelp og for at noen i neste omgang skal kunne gi
den hjelpen. Et langvarig utfall av elektrisitet vil derfor lett bli en krise i seg selv, og i forbindelse
med andre uønskede hendelser vil også mer kortvarig utfall kunne forsterke de negative effektene.
Karmøy kommune har nødstrøm på en rekke institusjoner. Det gir ikke grunnlag for normal drift,
men mulighet til å opprettholde et antall vitale funksjoner. Det muliggjør også telefonkontakt til
mange deler av kommunen, siden telefonsignalene går gjennom egen fiberkabel som forutsetter at
det er en datamaskin i hver ende som kan formidle disse.
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Paradokset er at leveranse av drivstoff til nødstrømsaggregat (diesel) normalt forutsetter strøm til
pumpene.
Noen god plan for å anskaffe drivstoff (til biler, maskiner mv.) i en knapphetssituasjon foreligger
ikke.
At mange en er på vei over til elektrisk drift på stadig flere biler innebærer en sårbarhet, men kan
også bidra til robusthet ved at en har kjøretøy som baserer seg på ulike energibærere.
Forsyning av energi og drivstoff vil kunne påvirke/påvirkes av alle hendelsestypene, blant annet
fordi det gjør det vanskeligere å etterspørre hjelp og å få hjelpen fram.

Tilgang til elektronisk kommunikasjon
For folk flest vil tap av eksempelvis datanettverk først og fremst være til plage og ikke noen risiko
for liv og helse. Derimot vil det kunne oppstå store problemer dersom mobilnettet faller ut.
Karmøy kommune har anskaffet en satellitt-telefon til bruk når all vanlig telefontrafikk er
umuliggjort. Til krisehåndtering er det også anskaffet nødnetterminaler. Kommunen har inngått
samarbeid med Haugalandsgruppen av NRRL (radioamatørene) for å sikre tilgang til
radiokommunikasjon i en situasjon der en ikke har tilgang til andre (digitale)
kommunikasjonsformer.
Mange av kommunens datasystemer vil kunne drives lokalt dersom internett faller ut så lenge det
finnes nødstrøm. Et annet paradoks er at kommunens krisehåndteringsverktøy, DSB-CIM, vil være
ett av de som ikke lar seg bruke ved bortfall av internett.
Tilgang til elektronisk kommunikasjon vil kunne påvirke/påvirkes av alle hendelsestypene siden
det kan vanskeliggjøre krisehåndtering og -kommunikasjon. Mest direkte er koplingen til
helserelaterte hendelser og bortfall av infrastruktur.

Forsyning av vann og avløpshåndtering
Gjennom sine høydebasseng vil Karmøy kommune kunne levere drikkevann til forbrukerne i 1220 timer etter at Brekke vannverk blir forhindret fra å levere vann. Etter dette, må en basere seg på
utkjøring av vann og kjøp av flaskevann, oppsamling av regnvann og så videre. I løpet av 2021
ventes det at vannverket har reservekraft tilgjengelig i form av et stort strømaggregat. Da vil
vannverket kunne levere vann med fullkapasitet også ved langvarig strømutfall.
Avløpshåndteringen er det ikke noe alternativ til.
Forsyning av vann og avløpshåndtering vil særlig kunne påvirke/påvirkes av natur- og
klimahendelser, helserelaterte hendelser næringsvirksomhet og bortfall av infrastruktur.

Framkommelighet for personer og gods
Eksempelvis en omfattende klimabasert hendelse vil kunne føre til at Karmsund bru stenger. Det
er også tenkelig at Karmøytunnelen stenger. Det er eksempler på at de har vært stengt samtidig,
om enn kun i en kort periode og ikke mer stengt enn et nødetatenes kjøretøy kunne slippes
gjennom.
Veinettet i kommunen er ellers slik at det skal mye til for å hindre framkommeligheten helt – det
finnes som regel omkjøringsmuligheter, selv om det gjerne kan ta noe mer tid. Det vil dermed
være mulig å etablere alternative transportruter og forsyningslinjer.
Så lenge en har ferdsel til og fra øya, er Karmøysamfunnet godt dekket med transportmuligheter.
Det kan selvsagt være at flyplassen må stenge. Det vil imidlertid være alternativer tilgjengelig, selv
om det skaper plunder og heft og kanskje og så medfører økonomiske merbelastninger.
Framkommelighet for personer og gods vil særlig kunne påvirke/påvirkes av natur- og
klimahendelser, helserelaterte hendelser, næringsvirksomhet, forsyningssvikt og bortfall av
infrastruktur.
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Oppfølging av særlig sårbare grupper
Det finnes ikke noe fasitsvar på hvordan en skal ivareta særlig sårbare grupper i en krisesituasjon.
Ved flere av de analyserte hendelsene er det risiko for at sårbare grupper vil rammes først og
sterkest. Karmøy kommune har en godt utbygd hjemmetjeneste som vil kunne bistå mange utsatte
mennesker.
Språk er en utfordring. Blant de 42.000 innbyggerne i kommunen og eventuelle besøkende vil det
være flere tusen personer som ikke kan nyttiggjøre seg informasjon på norsk. I Karmøy bor det
mennesker fra ca. 100 land som snakker minst 35 forskjellige språk. Mange av dem har lært norsk
eller har pårørende eller vertskap som kan hjelpe dem. Men det vil helt sikkert være et stort antall
som ikke blir klar over hendelsen, som ikke får hjelp eller ikke får sjansen til å opptre adekvat på
grunn av språkbarrierer.
Det er lagt til rette for jevnlig utskrift av lister over personer i hjemmetjenesten som har behov for
særlig støtte i krisesituasjoner.
Oppfølging av særlig sårbare grupper vil påvirke/påvirkes av helserelaterte hendelser, store
ulykker, atomulykker, stor brann, forsyningssvikt, bortfall av infrastruktur og tilsiktede hendelser.

Nødvendige helse- og omsorgstjenester
Helse- og omsorgstjenestene i Karmøy kommune anses som brede og robuste. En kan selvsagt ikke
utelukke at økt pågang og redusert kapasitet som følge av at ansatte rammes, kan føre til store
driftsproblemer i en akuttfase. Over tid vil det være mulig å etablere gode alternative systemer.
Kommunens tjenestetilbud er svært desentralisert, noe som gjør at det nesten kreves en regional
krise som også slår ut tjenestetilbudet i nabokommunene for at hele helse- og omsorgstjenesten
skal bli berørt på en gang.
Nødvendige helse- og omsorgstjenester vil særlig påvirke/påvirkes av helserelaterte hendelser,
store ulykker, atomulykker, forsyningssvikt, tilsiktede hendelser og bortfall av infrastruktur.

Nød- og redningstjeneste
Brannvesenets oppgaver i Karmøy er overtatt av det Haugaland Brann og Redning IKS. Nød- og
redningstjenestene anses som robust. Karmøy er den største kommunen i landet hvor en baserer
seg på deltidsbrannfolk. Også brannvesenet er desentralisert, slik at det skal mye til at hele styrken
blir berørt av en hendelse.
Nød- og redningstjenestene kan påvirke/påvirkes av natur- og klimahendelser, helserelaterte
hendelser, store ulykker, forsyningssvikt, bortfall av infrastruktur og tilsiktede hendelser.

Kommunens kriseledelse og krisehåndtering
Som nevnt ovenfor vil kriseledelse og – håndtering være avhengig av telefon, datanettverk og
strøm for å fungere etter forutsetningene. Det betyr ikke at en krise ikke han håndteres på en
tilfredsstillende måte i «analog modus». Det innebærer bare at en må improvisere. Godt
gjennomtenkte planer, gode systemer og god organisering gjør improvisasjon lettere enn om en
ikke var godt forberedt.
Karmøy kommune har lagt vekt på å bygge opp en bred og robust beredskapsorganisasjon med
mange mennesker som kan håndtere ulike funksjoner og også samhandle via DSB-CIM (så lenge
en har strøm og nett). Det er allokert betydelige mannskapsressurser til eksempelvis å ta imot
evakuerte og håndtere pårørende, informere og kommunisere og så videre. Til de aller fleste
funksjonene i kriseledelsen er det utpekt stedfortredere, og normal varsling av krisestab vil også
utløse samling av etatsledelsene på rådhuset. Det er behov for noe mer planlegging av
lengevarende hendelser som gjør at en må bytte ut nøkkelpersonell innenfor kriseledelse og
krisehåndtering.
Kommunens kriseledelse og krisehåndtering kan påvirke/påvirkes av alle typer hendelser som
inngår i ROS-analysen.
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Opprettholde kommunens virksomhet
Karmøy kommune har gjennom flere tiår vært forskånet for store uønskede hendelser. Det er
selvsagt en velsignelse, men kan også innebære en sårbarhet. Det er sjelden systemene blir satt på
prøve, med tilhørende sjanse til å avdekke mangler og forbedringspotensialer. På et generelt
grunnlag er det imidlertid grunn til å anse Karmøy kommune som en robust organisasjon. Noen
av suksessfaktorene er nevnt ovenfor – bredde og desentralisert er stikkord som borger for at
virksomheten i hovedsak vil kunne holdes oppe også i krisesituasjoner.
Det er også naturlig å peke på det gode samarbeidet som er mellom kommunene på Haugalandet,
både når det gjelder operativ nødhjelp og når det gjelder innsats på strategisk nivå.
I en krisesituasjon er det naturlig nok de «brede» tjenestene det vil være mest komplisert å holde i
normal gjenge: Sykehjem, skoler, barnehager og så videre. Kapasiteten i de ulike tjenestene bør
imidlertid være stor nok til at det er mulig i en akutt situasjon å kompensere bortfall av
enkeltpersoner og enkeltvirksomheter.

Det sivile samfunn
Uten å gjøre det til ei sovepute, er det viktig å huske på at samfunnet ikke bare består av
kommunen eller nødetatene. All erfaring tilsier at «det sivile samfunn» er i stand til å bidra
vesentlig i å ivareta mennesker, miljø og materielle verdier. I denne forbindelse må vi heller ikke
glemme å nevne det brede spekteret av frivillige organisasjoner som sannsynligvis vil stille opp på
ulike nivåer i en krise – fra redningsoperasjoner til psykososial støtte og praktisk hjelp til
mennesker som trenger det.
Erfaringene tilsier at folk finner løsninger lokalt. Sivilsamfunnet strekker seg ofte langt for at ting
skal fungere i vanskelige tider.

Hendelser som påvirker hverandre
Sammenfall av hendelser som hver for seg ikke er svært dramatiske kan få store konsekvenser av
at de skjer samtidig eller i kjede og at de gjensidig påvirker hverandre. En hendelse kan utløse en
annen eller forsterke en annen hendelse, eller de kan gjensidig påvirke hverandre slik at det
oppstår uheldige spiraleffekter. Under enkelthendelsene er dette berørt i noen grad. Her går vi litt
mer spesifikt inn på dette ut fra hver enkelt hendelseskategori.

Natur- og klimahendelser
Helsehendelser
Natur- og klimahendelser kan føre til økt spredning av smitte. Utførelse av helse helsetjenester bli
vanskelig f.eks. fordi ambulanser får vanskelig for å komme fram. Dersom klimahendelsene bidrar
til forurensning av drikkevann, vil det naturlignok påvirke helsa til folk.
Store ulykker
Natur- og klimahendelser kan føre til et spekter av ulykker. Veiulykker kan forekomme fordi trær
blåser over ende eller veier blir oversvømmet. Dersom ulykker skjer samtidig med store vær/klimahendelser, blir det vanskeligere å håndtere ulykkene og ta seg av skadde eller andre berørte.
Stor brann
Branner kan forverres av sterk vind og/eller tørke. Brannbiler kan få problemer med å komme
fram.
Forsyningssvikt
Natur- og klimahendelser kan hindre at forsyning av nødvendige produkter. Mangel på drivstoff
kan gjøre det vanskelig å få i gang reservestrømsaggregat for å håndtere klimahendelser (for
eksempel pumpe vann ut av kjellere).
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Bortfall av infrastruktur
Brudd på infrastruktur kan forårsakes av natur- og klimahendelser. Sammenfall av
infrastrukturbortfall og klimahendelser vil redusere sjansen for å håndtere hendelsene, særlig ved
bortfall av strøm, telefon og andre IKT-løsninger.

Helsehendelser
Store ulykker
Større ulykker rammer ofte liv og helse. Det kan være personer som blir direkte skadd i
hendelsene, eller personer som blir traumatisert av å observere ulykker. Noen ganger fører store
ulykker også til at personer som bor i nærheten blir påvirket av giftige substanser som slippes ut
som følge av ulykkene (gjelder for eksempel lagring av farlig avfall og atomulykker). Det er
derimot ikke særlig fare for økt smittespredning som følge av store ulykker. Det er tenkelig at store
ulykker utløses av at smittede personer fører bil, båt eller fly uten å være friske nok til å gjøre det.
Stor brann
Store branner kan lett føre til skade på liv og helse i form av brannskader. Den mest utbredte
dødsårsak i forbindelse med brann, er at offeret puster inn giftig røyk. Det er liten fare for at brann
bidrar til sykdomssmitte.
Forsyningssvikt
Medisinmangel er en åpenbar helseutfordring. Dette er et økende problem ved at det blir
vanskelig å skaffe selv sentrale medikamenter. Matmangel kan også over lang tid føre til
mangelsykdommer. Problemer med å få tak i drivstoff kan gjøre det vanskelig å redde skadde,
både fordi ambulanser kan gå tomme for drivstoff og fordi en ikke har drivstoff til
reservestrømsaggregat.
Bortfall av infrastruktur
All bortfall av infrastruktur vil potensielt kunne bidra til smitte og også vanskeliggjøre behandling
av skadde.
Tilsiktede hendelser
Smittsomme sykdommer kan være resultat av at smitte er bevisst plantet/spredd

Store ulykker
Stor brann
Store ulykker fører ikke sjelden til branner av ulik størrelse. Det vil være en alvorlig trussel ved
blant annet tunnel-ulykker og gasslekkasjer/-eksplosjoner. Men store ulykker er ikke noen alvorlig
trussel mot de utvalgte brann-objektene i denne analysen (institusjon, publikumsbygg,
folkeansamlinger og trehusbebyggelsen i Skudeneshavn).
Forsyningssvikt
Store ulykker kan på kort sikt bidra til forsyningssvikt, men det vil som regel ramme
forsyningslinjer som det er mulig å erstatte. En større ulykke ved lager for bensin på Storesund vil
potensielt kunne ramme leveranse i hele Rogaland i en periode.
Bortfall av infrastruktur
Bortfall av infrastruktur vil kunne gjøre det vanskelig å håndtere store ulykker. Store ulykker kan
også være årsak til at de fleste formene for infrastruktur blir brutt.
Tilsiktede hendelser
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Det er ikke utenkelig at terrorisme skjer ved å forårsake store ulykker. Det er nok å henvise til
hendelsene i New York 11. september 2001. Det er heller ikke utenkelig at håndtering av store
ulykker blir vanskeliggjort på grunn av tilsiktede handlinger, uten at det er noe framtredende
trekk i Norge i moderne tid.

Stor brann
Forsyningssvikt
Brann kan bidra til forsyningssvikt, særlig drivstoffmangel, i alle fall på kort sikt.
Bortfall av infrastruktur
Bortfall fra vannforsyning kan være avgjørende for muligheten til å slukke branner. Brann i
avfallsanlegg forekommer ikke sjelden, men det er ikke vurdert som å være en vesentlig risiko i
Karmøy.
Tilsiktede hendelser
Brann eller trussel om brann kan potensielt være et virkemiddel for terrorister i gitte tilfeller, men
det har erfaringsmessig ikke vært framtredende.

Forsyningssvikt
Bortfall av infrastruktur
Bortfall av infrastruktur kan i noen grad bidra til forsyningssvikt, men det vil neppe være
hovedgrunnen til at det blir vanskelig å opprettholde leveranse av medisiner, mat eller drivstoff.
Det er klart at stengte veier kan gjøre det vanskelig å levere ulike produkter, men det vil ofte være
muligheter for omkjøring, i alle fall etter noe tid.
Tilsiktede hendelser
Det er rimelig å anse forsyning av medisiner, mat eller drivstoff som et mulig mål for
terrorisme/sabotasje.

Bortfall av infrastruktur
Tilsiktede hendelser
Bortfall av infrastruktur kan være konsekvens av tilsiktede hendelser, særlig sabotasje. Det kan
være et mål for terrorisme/sabotasje å forstyrre leveransen av både drikkevann, strøm og
telefon/internett.

Behov for befolkningsvarsling og evakuering
Enkelte hendelser krever at hele befolkningen raskt får tilgang på informasjon. Dette vil sikres ved
at informasjon legges ut på kommunenes nettsider og sosiale medier og ved samarbeid med
etablerte medier når det er behov for det. Kommunen har system for varsling på sms til alle
mobiltelefoner som er registrert i kommunen. I beredskapsplanen finnes egen informasjonsplan.
I de tilfeller hvor det er behov for evakuering er kommunen forberedt på å etablere
evakueringssenter. Evakuering vil skje i samarbeid med relevante nødetater. På samme måten er
kommunen forberedt på å etablere pårørendemottak, enten i kombinasjon med evakueringsmottak
eller hver for seg. I beredskapsplanen finnes det egen plan for evakuering og håndtering av
pårørende.
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Bakgrunnen for ROS-analysen
Hjemmelsgrunnlag
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret
(sivilbeskyttelsesloven) viser kommunens plikt til beredskapsarbeid.
Hjemmelsgrunnlaget for kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er å finne i lovens § 14,
første ledd. I tillegg hjemler paragrafens andre og tredje ledd kommunens plikt til å legge risikoog sårbarhetsanalysen til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap,
herunder også ved utarbeidelse av planer og areal- og kommunedelplaner.
Loven henviser også eksplisitt til plandelen i Lov om planlegging og byggesaksbehandling (planog bygningsloven), som dermed også inngår som en del av hjemmelsgrunnlaget.
Loven en konkretisert i forskrift av 22. august 2011 om kommunal beredskapsplikt.

Videreføring av tidligere planer
Den første ROS-analysen for Karmøy kommune ble utført i 1997, og revidert i 2005. I 2010 ble det
foretatt en omfattende revisjon av analysen. Arbeidet den gang ble organisert med en omfattende
involvering av kommunale virksomheter gjennom etatsvise arbeidsgrupper. Den versjonen ble ført
videre i 2016 som en revisjon.
Den foreliggende versjonen av ROS-analysen er bygget opp fra bunnen gjennom en omfattende
prosess i hele kommuneorganisasjonen og i samråd med andre samfunnsaktører.
KommuneROS er en selvstendig ROS-analyse for Karmøy kommune, men bygger på og må sees i
sammenheng fylkesmannens ROS (sist revidert 2018), andre kommuner i regionen og andre ROSanalyser som er foretatt på temaområder mv. i kommunen. DSBs «Analyser av krisescenarioer
2019» er også brukt som grunnlagsdokument i analysen.
Den største forskjellen mellom 2020-versjonen og 2016 er omfanget og at det er lagt større vekt på
oversikt, involvering og eierskap i organisasjonen enn på fyldige omtaler av uønskede hendelser.

Mål
KommuneROS skal gi et bilde av risiko- og sårbarhetsområdene i kommunen på et overordnet
nivå, med vekt på konsekvenser og sårbarhet for samfunn, kommune og tjenesteproduksjon.
Med dette skal analysen bidra til å ivareta kommunens plikter i henhold til Lov om kommunal
beredskapsplikt og sivile beskyttelsestiltak, og danner grunnlaget for arbeid med kommunal
beredskap og planlegging herunder arealplanlegging og kommunedelplaner.
Analysen som grunnlag for planlegging i kommunens virksomhet skal sikre en strukturert
tilnærming til kommunens risikoområder – og med det redusere sannsynligheten for en uønsket
hendelse, og samtidig bidra til å redusere konsekvensene av en inntruffet hendelse – både for
samfunnet og Karmøy kommunes innbyggere.

Sammenheng i planverket
ROS-analysen henger naturlig tett sammen med kommunens overordnede beredskapsplan, særlig
gjennom «oppfølgingsplan for kommunal beredskap».
ROS-analysen er det eneste av disse plandokumentene som skal vedtas politisk. Det skjer i et
kommunestyre tidlig i hver valgperiode. Det er imidlertid naturlig ved disse anledningene også å
legge fram beredskapsplanen og oppfølgingsplanen for de folkevalgte til orientering og eventuelt
kommentarer.
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Metode
ROS-analysen er utarbeidet i tråd med tradisjonell risikovurdering. En har imidlertid valgt å
forenkle formkravet for å gjøre risikovurdering tilgjengelig for flere som ikke har dette som
hovedarbeidsområde, særlig inn i de kommunale virksomhetene.

Definisjoner og begreper
Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske
verdier og samfunnsstabilitet. Risiko er et resultat av sannsynligheten for og konsekvensene av
uønskede hendelser.
Sannsynlighet i denne sammenhengen er et uttrykk for hvor hyppig en hendelse vil kunne antas å
forekomme.
Konsekvens er i denne sammenhengen en beskrivelse av følgene av en hendelse.
Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå mål, og å levere nødvendige
tjenester, når det utsettes for påkjenninger.

Gjennomføring
Arbeidet med foreliggende ROS-analyse startet allerede i mars 2017. For å forsikre seg om at det
ikke bare ble «klipp og lim», valgte en denne gangen å begynne med helt blanke ark. Prosessen
startet med at det ble utviklet et eget digitalt verktøy for kartlegging av risikoer, spesielt beregnet
på lokale virksomheter i kommunen.
Alle virksomheter (typisk skoler, barnehager, sykehjem og så videre) ble pålagt å vurdere risikoer
lokalt i løpet av våren 2018. Disse skulle så sammenfattes og kompletteres på virksomhetsnivåer (i
sektorene på etatsnivå) i løpet av høsten 2018. Våren 2019 har dette materialet vært til bearbeiding
i ei prosjektgruppe som består av ressursgruppa for beredskap utvidet med kommuneoverlegen
og en representant for brannvesenet.
I denne prosessen (våren 2019) ble det avholdt møte med relevante eksterne samfunnsaktører –
nabokommuner, større bedrifter, viktige samfunnsaktører mv. Disse er i slutten av prosessen også
invitert til å uttale seg om et ferdig utkast til analyse-rapport. Følgende sendte inn sine innspill:


Politiet



Fylkesmannen i Rogaland



Statens vegvesen



Haugalandsgruppen av NRRL (radioamatørene)



Gassco



DuPont Nutrition Norge AS



Equinor



Heimevernet

Det er i rapporten ikke gjort rede for de ulike innspilla, men det er utarbeidet en egen rapport for
høringen.
Møter mellom beredskapskoordinatorer på Haugalandet er blitt brukt for å drøfte felles
problemstillinger, for å sikre at det er samsvar i vurderingen av felles utfordringer. I tillegg er det
gjennomført et betydelig antall enkeltsamtaler med så vel interne som eksterne instanser.
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Ut over hendelser som får et høyt produkt ved å multiplisere verdi for sannsynlighet med verdi
for konsekvens, har en også forsøkt å ta hensyn til såkalte «sorte svaner». Det er «utenkelige
hendelser» som til tross for ekstreme konsekvenser får en lav risikoverdi.

Nivå-hierarki
Det er viktig å være seg bevisst at en hendelses grad av opplevd risiko er avhengig av nærhet. En
krise for et individ i samfunnet, er ikke nødvendigvis en krise for kommunen eller samfunnet som
sådan. Store hendelser på virksomhetsnivå kan framstå som krise for brukere av tjenestene eller
ansatte. På den annen side kan en «opphopning» av tilfeller som på et lavere nivå bli en kommunal
krise fordi de krever samordning av ressurser og informasjonsinnsats. Når en jobber med ROSanalyse er det derfor viktig å være seg bevisst på hvilket nivå en analyserer.
Målet for denne analysen er en kommuneROS, altså en risikoanalyse for samfunnet Karmøy og
organisasjonen Karmøy kommune, som premissleverandør for lokalsamfunnet. Dette er derfor
det øverste nivået i denne analysen.
Kommunens organisasjon består av flere etater som overbygning over enheter som yter tjenester
innen sine felt til kommunens innbyggere. I tillegg er kommunens organisasjon bare en del av det
sammensatte samfunnet kommunen som helhet representerer.
I overordnet beredskapssammenheng er Karmøys avgrensning at det omfatter hendelser som går
utenfor det den ordinære beredskapen kan håndtere. Som regel takles uønskede hendelser greit av
virksomhetene, eventuelt i samarbeid med nødetatene.
Men også på lavere nivå må det foretas risikovurderinger for å minimalisere forekomst og
konsekvenser av uønskede hendelser. Derfor har kommunen utviklet et eget verktøy for
risikokartlegging på virksomhetsnivå.

Risikomatrisen/vurderingsgrunnlag
Ved å multiplisere tall for sannsynlighet og konsekvens, får vi risikoverdien for den vurderte
hendelsen eller trusselen. Ut fra gjeldende «akseptkriterier" (se nedenfor) kan en da fordele
hendelsene mellom grønt (normal risiko), gult (betydelig risiko) og rødt (uakseptabel risiko):
Ubetydelig
En viss fare
Alvorlig
Kritisk
Katastrofalt

Lite sannsynlig Noe sannsynlig

Sannsynlig

Svært sannsynlig

2
4
6
8
10

10
20
30
40
50

14
28
42
56
70

6
12
18
24
30

Matrisa viser hvordan ulike risikoverdier får ulike farge. Risikoverdi på inntil 15 gir
grønn farge, mellom 15 og 35 gir gul og over 35 gir rød.

Tabell for sannsynlighet
Begrep

Intervall

Lite sannsynlig

1

Mindre enn en gang hvert 50. år

Noe sannsynlig

3

Mellom en gang hvert 10. år og en gang hvert 50. år

Sannsynlig

5

Mellom en gang i året og en gang hvert 10. år

Svært sannsynlig

7

En gang i året eller oftere

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Karmøy kommune 2020 – side 41

Tabell for konsekvens
Begrep

Liv og helse

Miljø

Materielle
verdier

Ubetydelig

2

Få og små personskader

Ubetydelig skade på miljøet

En viss fare

4

Alvorlig personskade,
dødsfall kan forekomme

Miljøskader som krever mindre
tiltak

Skader for inntil
500.000
Skader for inntil
5.000.000

Alvorlig

6

Inntil 4 døde, inntil 10
alvorlig skadde / syke

Miljøskader som krever større
tiltak

Skader for inntil
50.000.000

Kritisk

8

Inntil 10 døde, inntil 20
alvorlig skadde / syke

Omfattende og langvarige skader
på miljøet

Skader for inntil
100.000.000

Katastrofalt

10

Over 10 døde, over 20
alvorlig skadde / syke

Omfattende og uopprettelige
skader på miljøet

Skader for over
100.000.000

Akseptkriterier
Med akseptkriterier menes ikke en etisk forutsetning om at en visse risikoer kan aksepteres, men
en metodikk for klassifisering av risikoer med tanke på fokus og prioritering. I vår analyse er
risikokategoriene delt inn i tre; normal risiko, betydelig risiko og uakseptabel risiko.
Normal risiko – hendelser håndteres av den daglige stående beredskapen. Regnes som et
risikonivå som er dagligdags i samfunnet, og med det en grad av risiko som er uunngåelig og som
en forventer å måtte leve med. Enkelte hendelser som havner i denne kategorien kan imidlertid ha
høyere konsekvenser enn det den daglige beredskapen kan håndtere, men sannsynligheten for at
disse hendelsene inntreffer er svært lav (se punktet om sorte svaner nedenfor). I risikomatrisene vil
risikoverdier mellom 2 og 15 komme ut med grønn farge.
Beredskapstiltak vurderes ut fra kost/nytte-forhold.
Betydelig risiko – en risiko der hendelser kan medføre at den daglige stående beredskapen ikke er
tilstrekkelig.
Kategorien grenser i nedre sjikt til akseptert risiko, og i øvre sjikt til uakseptabel risiko.
Sammenfallende hendelser i denne kategorien kan kvalifisere for tiltak i henhold til uakseptabel
risiko.
Beredskapstiltak bør vurderes, kost/nytte-forholdet vurderes mot ønsket/oppnåelig grad av
risiko. Tallmessig vil risikoverdier mellom 15 og 35 komme ut med gul farge.
Uakseptabel risiko – en risiko der hendelser er så store at ytterligere ressurser og bistand må
tilføres. Røde risikoer vil være de som har en risikoverdi på mer enn 35.
Forebyggende tiltak må vurderes i hvert tilfelle. Beredskapstiltak som iverksettes bør vurderes
kritisk ut fra kost/nytte, og ses i sammenheng med ønsket/oppnåelig grad av risiko.

Usikkerhet og avgrensninger
En matematisk oppstilling av risikoene er beheftet med stor grad av usikkerhet. Konsekvenser av
en handling er det rimelig sjanse for å anslå. Forekomsten av hendelser som kan ramme en norsk
kommune, er det imidlertid vanskelig å finne relevante og pålitelige tall for. Derfor må
risikomatrisene også tas med en god klype salt.
Det er med andre ord behov for en skjønnsmessig vurdering av risikoene.
Til tross for et omfattende kartleggings- og analysearbeid vil det med stor sannsynlighet være
enkelthendelser og sammenhenger som ikke er avdekket i denne ROS-analysen. Analysen kan
derfor ikke anses som uttømmende for alle forhold i kommunen.
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Ettersom resultat hendelsene i denne analysen er vurdert på et overordnet kommunalt nivå, med
utgangspunkt i konsekvenser for samfunn, kommune og tjenesteproduksjon, gir ikke analysen en
beskrivelse av opplevd risiko lavere nivå. Det innebærer at analysen ikke tar opp i seg
internkontroll- eller HMS-risikoer, og heller ikke risikoer som begrenser seg til for eksempel en
enkelt virksomhet.

Bow tie
Karmøy kommune legger den såkalte bow tie-modellen til grunn for sin stilnærming til
risikohåndtering og beredskap. Den der godt illustrert på denne måten:
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Vurdering
Risiko og sårbarhet er et komplekst samspill av sannsynlighet og konsekvens. Det er umulig å ha
like sterkt fokus på alt samtidig. Hvis alt prioriteres, blir ingen ting prioritert. Derfor er det
nødvendig forsøksvis å skille ut de mest alvorlige truslene lokalsamfunnet vårt står overfor. Det
gjøres tradisjonelt ved hjelp av risikomatriser der sannsynlighet og konsekvens tallfestes og ganges
med hverandre.
Holder vi oss til de tallmessige vurderingene av sannsynlighet for og konsekvens av de hendelsene
som er vurdert i ROS-analysen, kan vi summere opp i grafiske framstilling til høyre. Den baserer
seg på vurdering av følgende hendelser:
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Sannsynlighet
Talla i figuren henviser til følgende vurderte hendelser: 1) Flom/flo med alvorlige konsekvenser for mange menneskers
liv og helse, 2) Skogbrann med spredning til bebyggelsen, 3) Omfattende influensa som slår ut deler av tjeneste- og
beredskapsapparatet, 4) Tunnel-ulykke som involverer tankbil og/eller buss, 5) Fly som havarerer under oppstigning
eller landing, 6) Deler av bygg blir ødelagt som følge av ekstremt sterk vind under arrangement, 7) Brann i bobiler
eller båter som ligger tett, 8) Havari av større cruiseskip utenfor Karmøy med betydelig personskade, 9) Eksplosjon i
tankanlegg for bensin/diesel, 10) Smitte av svinebesetning med MRSA, 11) Lekkasje i gassrørledning med påfølgende
antenning/eksplosjon, 12) Sammenbrudd i atomgjenvinningsanlegget i Sellafield, 13) Brann i sykehjem med alvorlig
personskade, 14) Brann i forsamlingslokale, 15) Brann i trehusbebyggelsen i Skudeneshavn, 16) Mangel på livsviktige
medisiner på sykehjem, 17) Mangel på sentrale matvarer i mer enn tre døgn, 18) Bensinmangel i hele Rogaland i mer
enn tre døgn i en kald periode, 19) Spredning av bakterier, virus eller parasitter fra høydebasseng, 20) Brann i tre
eller flere renovasjonsbiler, 21) Strømstans på hele Haugalandet i mer enn ett døgn i en kald periode, 22) Brudd på
telesamband i mer enn 12 timer, 23) Terroristangrep (fysisk), 24) Trussel med våpen på skole, 25) Dokumenter med
følsomme personopplysninger når offentligheten.

Det er imidlertid ikke mulig å «regne seg fram til» rett svar på beredskapsutfordringene i en
kommune. Enhver risiko krever sin selvstendige tilnærming, samtidig som vi ivaretar et
overordnet perspektiv. Ofte handler det å være forberedt mer om en måte å tenke på enn de
konkrete, planlagte handlingene.
Ut fra en omfattende prosess med å kartlegge risikoer og sårbarhet, er det rådmannens oppfatning
at dette er de risikoene som i nærmeste framtid først og fremst får vår oppmerksomhet i form av
planlegging, øving og tiltak:
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Langvarig bortfall av strøm (og dermed gjerne IT-/telefonsamband) (på grunn av
følgeskader fordi det lett vil ramme både lokalsamfunnet, kommunens tjenesteproduksjon
og kommunens evne til å håndtere kriser)



Virus/pandemier (på grunn av sannsynlighet og fordi en epidemi (pandemi) i tillegg til å
være en generell helsemessig belastning også kan slå ut de som skal «holde hjula i gang» og
de som skal bidra til å bekjempe sykdomsutbruddet)



Klimabaserte hendelser (særlig kombinasjon av tørke og sterk vind)



Større branner, særlig med tanke på trehusbebyggelsen i Skudeneshavn (på grunn av
uopprettelige skader på kulturhistoriske verdier)



Større uønskede hendelser i T-forbindelsen (branner, eksplosjoner, ulykker med utslipp av
farlige stoffer)

Rådmannen ser ellers behov for ytterligere å understreke betydningen av framtidige risikoer i
arealplanleggingen. Det gjelder særlig med to innfallsvinkler: 1) Konsekvenser av klimaendringer,
blant annet havnivåstigning og fare for flom og 2) Sikkerhets- og hensynsoner rundt
storulykkebedrifter og andre risikoobjekter.
Det er ikke nok å ha oppmerksomhet om enkeltrisikoer. En må også se hvordan ulike hendelser
kan utløse eller på annen måte påvirke hverandre. Mange hendelser som er ubetydelige i seg selv,
kan få betydelige konsekvenser sammen med andre (eksempelvis skogbrann og sterk vind eller
bortfall av strøm og sterk kulde).
Denne risiko- og sårbarhetsanalysen vil ligge til grunn for en overordnet beredskapsplan som tar
for seg måten Karmøy kommune vil møte en krise – en uønsket hendelse som går ut over det
virksomhetene og den stående beredskapen (nødetatene) kan håndtere.
Disse to dokumentene vil igjen danne grunnlag for et oppfølgingsdokument som dekker
forskriftskravet om et «helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid».
Rådmannen vil understreke at selv om en aldri kan bli god nok, Karmøy må anses for å være en
robust kommune med god beredskap mot større uønskede hendelser. Blant suksessfaktorene her
er en desentralisert driftsstruktur, solide nødetater og førstelinjetjenester og en bred
beredskapsorganisasjon hvor mange har mulighet til å samhandle i krisehåndteringsverktøyet
DSB-CIM.

Karmøy, januar 2020
Vibeke Vikse Johnsen
Rådmann
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Hva er «akseptabel risiko»?
Når en vurderer risiko for uønskede hendelser, opererer en gjerne med begrep som «risikoaksept». I
det ligger det en slags antydning om at tap av liv/helse, økonomiske ressurser eller miljøødeleggelser
er akseptable hvis de kommer ned på et visst nivå. Det finnes selvsagt ingen som kan si at slik tap og
ødeleggelser er akseptable. Men det finnes heller ingen kommuner som er i stand til å forholde seg til
absolutt alle trusler på alle nivåer samtidig. Derfor må en sortere. Hendelser med «akseptabel risiko»
er da situasjoner der sannsynlighet eller konsekvens er så lav at det er mer formålstjenlig å arbeide
med andre risikoer. Det kan skyldes iverksatte tiltak, eller det kan skyldes at sannsynligheten er så
liten at det er uforsvarlig å iverksette ytterligere tiltak. Eller det kan rett og slett være at kommunen
ikke rår over tiltak av sannsynlighets- eller konsekvensreduserende tiltak. Dersom det britiske
atomgjenvinningsanlegget i Sellafield går i lufta, vil det med en ugunstig vindretning kunne være til
stor skade for Karmøy-samfunnet. Det er likevel lite kommunen kan gjøre «i fredstid» for å hindre
eller lindre en slik katastrofe. Det er liten risiko for at det skjer, men det kan skje.
Hendelser med lav sannsynlighet og ekstreme konsekvenser kaller vi gjerne «sorte svaner». De
kommer ut «på grønt» når vi bruker tradisjonell risikovurdering der «risikopoeng» for sannsynlighet
og konsekvens ganges med hverandre. At en flyver med vitende og vilje styrter flyet sitt i bakken med
mange titalls passasjerer er ett eksempel på en hendelse som en ikke kan planlegge seg bort fra. At en
person kommer på en ungdomsleir på ei øy og begynner å skyte rundt seg, kan være et annet
eksempel på en sort svane. Etter 22. juli var det nok de som tenkte at vi må innrette samfunnet på en
slik måte at slike ting ikke kan skje. Sannsynligvis er vi ikke tjent med å innrette beredskapen vår på å
håndtere denne typen hendelser. Men det hjelper mye når slik ting skjer at samfunnet er godt
forberedt på å håndtere uønskede hendelser, det være seg naturskapte katastrofer, ulykker eller
villede handlinger (sabotasje/terror).
På den annen side skal vi også huske på at dersom fokus på beredskap blir for framtredende, risikerer
en å skape unødvendig frykt og engstelse. Erfaringene fra samfunnsområder som er veldig
«risikoorientert» er at det er flere mennesker som får livskvaliteten sin ødelagt av frykten for fenomen
enn av fenomenet i seg selv (eksempelvis voldskriminalitet).
Kommunen kan styrke sin beredskap ved å redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser skjer.
Det gjør vi ved blant annet å skifte ut rør for kloakk og vann som senker risikoen for helseskader av at
infrastrukturen stopper opp eller bidrar til smittespredning. Det gjør vi ved å risikovurdere nye
områder der det skal bygges boliger eller næringsvirksomhet. Det gjør vi ved å sikre et slagkraftig
brannvesen. Og det gjør vi ikke minst ved å ha et godt planverk som er oppdatert, kjent i
organisasjonen og som blir øvet.
Kommunens planverk innenfor samfunnssikkerhet og beredskap består av tre hoveddokumenter:
Risiko- og sårbarhetsanalysen viser mange uønskede hendelser som Karmøy-samfunnet kan bli utsatt
for, beredskapsplanen viser hvordan kommunen er rigget for å håndtere uønskede hendelser og
denne oppfølgingsplanen viser hva kommunen foretar seg «i fredstid» for å minimalisere risikoer ved
å redusere sannsynligheten eller ved å planlegge tiltak som skal gjøre konsekvensene av en uønsket
hendelse så små som mulige.
Karmøy, januar 2020
Vibeke Vikse Johnsen
rådmann
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Målsetting for Karmøy kommunes
samfunnssikkerhetsarbeid (overordnet beredskap)
Karmøy kommune skal sørge for å ha kapasitet og kompetanse til å håndtere uønskede
ekstraordinære hendelser. Det er hendelser av en slik art eller omfang at de går ut over det en
kan forvente håndtert av den normale beredskapen.
Normalt vil små og store «kriser» løses av kommunens virksomheter, eventuelt i samarbeid med
nødetatene. Dette er i tråd med prinsippet om at beredskap skal utføres på lavest mulig
funksjonsnivå.
Kommunenes forpliktelser for beredskap og samfunnssikkerhet er nedfelt i Lov om kommunal
beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)
og tilhørende forskrift, men deler av arbeidet er også fastsatt i Lov om helsemessig og sosial
beredskap, Plan- og bygningsloven og flere andre lover.
I paragraf 3 i forskrift om kommunal beredskapsplikt, Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid, pålegges kommunen å
● utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet
● vurdere forhold som bør integreres i planer og prosesser etter plan- og bygningsloven.
Karmøy kommunes overordnede beredskap bygger i hovedsak på to dokumenter:
● Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (Kommune-ROS)
● Beredskapsplan
Dette dokumentet, Plan for oppfølging av kommunal beredskap (oppfølgingsplanen), er ment å skulle
tilfredsstille paragraf 3 i forskriften og skal sikre en forbindelse mellom de to førende dokumentene og
den mer løpende styringen av kommunen som skjer gjennom kommuneplan og -delplaner,
økonomiplan og virksomhet i beredskapsorganisasjonen.
Karmøy kommune har en omfattende beredskapsorganisasjon der mange ansatte forventes å ha en
eller flere roller i en krisesituasjon (grundig omtalt i beredskapsplanen). Det forutsetter at de er kjent
med sine oppgaver og funksjoner, er opplært til å håndtere dem i samarbeid med andre og er trent på
disse over tid.
Karmøy kommunes hovedstrategier/prinsipper for beredskapsarbeidet er:
● Håndtering på laveste effektive funksjonsnivå
● Stor bredde i beredskapsorganisasjonen, god organisering og vekt på opplæring og øving.
● Effektiv utnyttelse av og bred kjennskap til DSB-CIM med papirbackup
● Funksjonelt beredskapsrom
● Gjør det enkelt – la folk i størst mulig grad gjøre det de gjør til daglig
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Oppdatering av planverket
Ifølge Forskrift om kommunal beredskapsplikt skal risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) oppdatere
etter behov og forankres i kommunestyret. Dersom det ikke viser seg nødvendig å gjøre det oftere,
legger Karmøy kommune opp til at en oppdatert plan legges fram i begynnelsen av hver
kommunestyreperiode. Samtidig legges oppfølgingsplanen og beredskapsplanen fram til orientering.
Rådmannen oppdaterer beredskapsplanen etter behov i mellomtida. Denne skal ifølge lovverket
oppdateres minst årlig. Rådmannens ressursgruppe for beredskap utfører en årlig gjennomgang av
beredskapssituasjonen og gir en statusmelding til rådmannen.
Plan for oppfølging av kommunal beredskap vedtas av kriseledelsen. Denne gjennomgås årlig av
ressursgruppa som utarbeider liste over restanser til rådmannen.

Mer om hovedstrategiene
Stor bredde i beredskapsorganisasjonen
God organisering, opplæring og øving er avgjørende for å kunne utføre et robust beredskapsarbeid.
Karmøy kommune har mer enn 100 personer som inngår i dette arbeidet gjennom kriseledelse og
støttefunksjoner, informasjonsberedskap, mottak av evakuerte og håndtering av pårørende og så
videre. Alle som har en beredskapsrolle skal være kjent med det, og mange av dem har fått opplæring
og deltatt i øvelser. Beredskapsorganisasjonen er grundig redegjort for i beredskapsplanen.

Effektiv utnyttelse av og bred kjennskap til DSB-CIM
CIM er et krisehåndteringsverktøy som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har
stilt gratis til disposisjon for kommunene. Dette er en samling relevante redskaper bygd opp omkring
en felles logg. Verktøyet muliggjør effektiv distribusjon av informasjon gjennom loggen, meldinger,
oppgavetildeling og tilgang til planverk. På den måten muliggjør CIM effektiv samhandling mellom
kriseledelsen og andre ressurser som deltar i krisehåndteringen, først og fremst på strategisk nivå.
Ved å være oppdatert på situasjonen vil eksempelvis etatsledelsene i større grad kunne handle
proaktivt. Karmøy kommune har tatt i bruk følgende tilleggsfunksjoner, ut over de standardmodulene
som følger med DSBs bestilling: Mobilversjon (for bruk av CIM på nettbrett og smarttelefon), telefonvarsling (for utsending av sms og talepost) og POC-modul (for registrering av evakuerte, pårørte og
andre som er berørt av en krisehendelse).

Funksjonelt beredskapsrom
Karmøy kommune har utviklet et beredskapsrom med tanke på effektiv håndtering av en
krisehendelse. Rommet er «hjemsted» for kriseledelsen og består av en rekke ulike muligheter for å
presentere informasjon. Der finnes også papirbackup av nødvendige planer, skjemaer, kart og lister, i
tilfelle strømbrudd mv. Beredskapsrommet ble oppgradert teknisk i 2018.

Ressursgruppa for beredskap
For å ha en jevnlig oppfølging av beredskapsarbeidet over tid, har rådmannen oppnevnt ei
ressursgruppe for beredskap. Denne består av representanter for alle etatene og servicetorget og ledes
av beredskapskoordinatoren. Gruppa møtes månedlig. Gruppa står for intern opplærings- og
øvingsaktiviteter, tilrettelegging, planarbeid og så videre.
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Opplæring og øving
Kommunen er pålagt å øve sitt beredskapsplanverk minst en gang hvert annet år. Karmøy kommune
har flere store bedrifter/samfunnsaktører som er pålagt å øve jevnlig, så som Hydro Aluminium,
Avinor (flyplassen), Karmsund Havn og Gassco/Statoil (gassrørledningen). Kommunen prøver etter
beste evne å kople seg på slike store øvelser, i tillegg til å gjennomføre egne øvelser og delta som
observatør på øvelser i nabokommuner mv. Dette fører med seg et forholdsvis høyt øvelsesnivå. Dette
styrkes ytterligere med stadige miniøvelser i krisehåndteringsverktøyet DSB-CIM og minst halvårlige
uvarslede mobiliseringsøvelser for kriseledelsen med støttefunksjoner.
Sammen med kommunene Sveio, Utsira, Haugesund, Tysvær og Bokn arrangerte Karmøy en stor
øvelse i september 2017. Ny felles øvelse gjennomføres i januar 2020.
Kommunen (ressursgruppa) arrangerer jevnlig (minst hvert halvår) kurs for nye brukere av DSB-CIM.
Disse kursa brukes også til gjenoppfrisking for de som har gått kurs tidligere. Kursa er forholdsvis
kortvarige og tar for seg de mest elementære funksjonene i CIM. I tillegg gjennomføres det kurs i mer
spesialiserte funksjoner, så som POC- og mediemodul.
Det er ellers utarbeidet et nanolæringskurs (Junglemap) i beredskap som skal være tilgjengelig for alle
ansatte via Innsiå til enhver tid.
I tillegg benytter kommunen seg av en rekke andre anledninger til å høyne kompetansen i
organisasjonen på dette området, så som beredsskapsrådsmøter, fylkesmannens beredskapssamlinger,
kurs i regi av NUSB (Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap).

Beredskapsråd
Karmøy kommune har fram til 2015 hatt sitt beredskapsråd en gang i året (som regel i juni måned).
Beredskapsrådet er et kontaktforum der ulike aktører med tilknytning til krisehåndtering møtes for å
oppdatere hverandre (så som ulike kommunale etater og avdelinger, politi, sivilforsvar, frivillige
ressurser, havnevesen og større bedrifter). Tilsvarende råd har vært å finne i de fleste av
nabokommunene. For å gjøre møtene – og forberedelsene av dem – mer effektive, er det lagt opp til at
kommunene på Ytre Haugalandet (Sveio, Haugesund, Tysvær, Bokn, Utsira og Karmøy) arrangerer
felles beredskapsråd. Det bør på sikt kunne gjøre det enklere for eksterne ressurser å delta og vil også
kunne øke utbyttet ved at en kan bygge ut beredskapsmøtene til en seminardag. Første regionale
beredskapsrådsmøte ble gjennomført i Karmøy i oktober 2016. Dette ble fulgt opp i Tysvær i 2017 og
Sveio i 2018. Nytt beredskapsråd planlegges i Haugesund i februar 2020.

Beredskapssamarbeid med Bokn
I tråd med avtale om tjenestesamarbeid mellom Karmøy og Bokn kommuner, har Karmøy tatt på seg
beredskapskoordinatorrollen for Bokn. Ressursgruppa for beredskap er utvidet med representanter
for Bokn og vil fungere felles for de to kommunene. Det er en ambisjon å samordne/harmonisere
planverk og systemer for øvrig slik at samarbeidet kan gi synergi-effekter og ikke medføre
unødvendig dobbeltarbeid.
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Beredskapstiltak som følger av ROS-analyse,
beredskapsplan, oppfølging av hendelser og øvelser
Gjennom arbeid med ROS-analyse, løpende beredskapsarbeid og øvelser, identifiseres behov og
muligheter for å styrke den overordnede beredskapen, i hovedsak gjennom
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak. En del tiltak er allerede gjennomført
(framgår i noen grad av ROS-analysen) og fungerer vel, noen tiltak kan med fordel styrkes, andre
tiltak er foreslått eller besluttet iverksatt. Det er de tre siste kategoriene som framgår av denne
oppfølgingsplanen.
Kolonnene i de følgende matrisene: Tiltak angir hva slags tiltak det er snakk om, mest mulig konkret.
Hovedansvarlig angir hvilken etat som er ansvarlig for å initiere gjennomføring av tiltaket.
Sekundæransvarlige angir andre som bør trekkes inn i gjennomføringen. Tidsfrist angir når tiltaket
er forventet gjennomført. Status viser hvor «saken står» i øyeblikket - om tiltaket er foreslått, vedtatt,
tatt inn i øvrig planverk som budsjettplan, fagplaner mv.
Først i oversikten gjengis tiltak knyttet til hovedkategoriene i ROS-analysen (2020). Deretter kommer
tiltak som følger av beredskapsplanen. I en egen bolk er det overført en del tiltak fra tidligere
oppfølgingsplan og til slutt kommer tiltak som føler av møter i ressursgruppa/kriseledelsen, øvelser,
hendelser og så videre.

Hendelsekategori Natur- og klimahendelser
Tiltak

Hovedansvarlig

Avklare behov for flomvern
Avklare mulige tiltak for å kanalisere
og absorbere overvann
Tilsyn med og vedlikehold av dammer
Ta hensyn til overvann/urbanflom i
overordnet arealplanlegging
Utarbeide flomkart i tilknytning til
arealplaner
Utarbeide kart over forventet framtidig
havnivå

Utarbeide kart over (risiko for)
overvann som sikrer at areal for
overvannshåndtering tas med i
arealplanleggingen
Vurdere veistrekninger som kan/bør
heves for å unngå at de blir liggende
under vann
Skape buffer mellom bebyggelse og
utmark i arealplanleggingen

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status

Teknisk etat
Teknisk etat

Teknisk etat
Stabssjef

Plan&strategi

Teknisk etat

Plan&strategi

Gjøres i revisjon av
kommuneplanens
arealdel

Løpende

Tas hensyn til ved
utarbeiding av
kommuneplanens
arealdel

Stabssjef

Teknisk etat

Teknisk etat

Stabssjef

Plan&strategi
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Vurderes i revisjon
av kommuneplanens
arealdel

Fortsatt lav terskel for å innføre
restriksjoner på/forbud mot
bålbrenning, grilling i utnmark mv.
Lyngbrenning, beiteforbedring og
beskjæring for å holde vegetasjonen
nede nær bebyggelse
Separering og utskifting av gamle
avløpsrør

Brannvesenet

Løpende

Teknisk etat

Løpende

Teknisk etat

Løpende

Hendelsekategori Helserelaterte hendelser
Tiltak

Hovedansvarlig

Pandemigruppe
System for beordring/innkalling av
ekstramannskaper
Kontinuitetsplaner som sikrer personell
til samfunnskritiske oppgaver

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status

Tidsfrist

Status

Helse- og omsorg Smittevernlegen
Helse- og omsorg

Helse- og omsorg

Helse- og omsorg

Hygiene-informasjon

Helse- og omsorg

Vaksinasjon
Kontroll med badeanlegg mv.
Oppmuntre til reduksjon i bruken av
antibiotika

Stabssjefen

Miljørettet
helsevern
Helse- og omsorg Kommuneoverlegen

Hendelsekategori Store ulykker
Tiltak

Hovedansvarlig

Sekundæransvarlige

Krav om brannslukningsutstyr i bobiler
og båter som «fortøyes» tett under
festivaler mv.
Regulering av parkering av bobiler
Krav til ROS-analyser for festivaler
Oversikt over mannskap og utstyr for
oppsamling av olje, rensing av strenger
mv. ved akutte utslipp av forurensende
materialer.
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Hendelsekategori Næringsvirksomhet/-industri
Tiltak

Hovedansvarlig

Hensynssoner/sikkerhetssoner rundt
storulykkebedrifter mv. for å begrense
boligbygging og etablering av visse
typer virksomheter

Stabssjef

Sekundæransvarlige

Begrense tilgang til besetninger/anlegg
for å hindre smitte.

Status
Vurderes i
forbindelse med
rullering av
kommuneplanen

Plan&strategi

Løpende

Rask melding til mattilsynet ved
hendelser knyttet til
næringsvirsomhet/-industri
Prøvetaking for å begrense smitte av
dyrebesetninger

Tidsfrist

Teknisk etat

Brekke vba

Stabssjef

Plan&strategi

Løpende

Vurderes i
forbindelse med
rullering av
kommuneplanen

Hendelsekategori Atomulykker/strålehendelser
Tiltak

Hovedansvarlig

Lagring og system for utdeling av jodtabletter

Ressursgruppa
for beredskap

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status

Tidsfrist

Status

Helse og
omsorg

Hendelsekategori Stor brann
Tiltak

Hovedansvarlig

Teknisk etat

Soneinndeling av bygg
Automatiske slukkeanlegg (sprinkling)
i kommunale bygg
Nødvendig opplæring hos personale,
og brukere ved kommunale bygg
El-vakt på komfyrer
Tilse at blant annet rømningsveier er i
tråd med regelverket

Sekundæransvarlige

Helse og
omsorg
Helse og
omsorg

Løpende

Helse og omsorg

Oppvekst og
kultur

Løpende

Teknisk etat

Helse og
omsorg

Teknisk etat

Teknisk etat

Krav til ROS-analyser ved festivaler og
større arrangementer
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Løpende

Hendelsekategori Forsyningssvikt
Tiltak

Hovedansvarlig

Informasjon om egenberedskap til
befolkningen

Ressursgruppa
for beredskap

Sekundæransvarlige

Kommunikasjonssjefen

Tidsfrist

Status

Løpende

Skaffe transportmuligheter,
oppvarming mv. med alternative
energikilder med tanke på bortfall av
strøm, bensin og så videre.
System for alternativ distribusjon av
vann (f.eks. utkjøring av vann)
Varslingssystem for unormale forhold
for drikkevann
Kontroll, testing og tilsyn med
nedbørsfelt, dammer, høydebasseng og
distribusjonsnett for vann

Teknisk etat

Teknisk etat

Teknisk etat

Teknisk etat

Utskifting av rør
Økt kapasitet på høydebasseng
Avklare reservevannsløsning for
regionen

20 mill fordelt på
2020-21.

Teknisk etaat
Teknisk etat

Teknisk etat

Forsvarlig parkering av
renovasjonsbiler
Plan for anskaffelse av nød- og
reservestrøm til bygg med kritiske
samfunnsfunksjoner

Teknisk etat

Teknisk etat

Ressursgruppa
forberedskap

Legge til rette for evakueringsmottak
med varmestuefunksjon

Ressursgruppa
for beredskap

Sektor eiendom

Øvelser i å håndtere hendelser uten
tilgang til strøm, telefon, internett mv.

Ressursgruppa
for beredskap

Innkjøp av mobilt reservestrømsaggregat og forberede tilkopling

Alle kommunalAlle virksomheter i kommunen må
vurdere sin egen sårbarhet og relevante sjefene
tiltak for å ivareta kritiske funksjoner
ved (langvarig) strømbrudd.
Planlegge tilgang på diesel til
nødstrømsaggregat ved langvarig
strømutfall

Ressursgruppa
for beredskap
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2020

Penger avsatt i
budsjettet for 2020.
Prosess i gang.

Løpende

2020

Kontakte ST1 om
avtale

Hendelsekategori Tilsiktede hendelser
Tiltak

Hovedansvarlig

Flukt-/rømningsveier
Rask oppfølging av signaler fra politi
eller andre fagmyndigheter
Opplæring av ansatte med tanke på
årvåkenhet overfor unormal eller
mistenkelig oppførsel
Instrukser og øvelse for personale
Trening i å fange opp signaler som kan
varsle uønskede hendelser
Utvikling av egen IKT-beredskapsplan

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Teknisk etat

Løpende

Rådmannen,
berørte etater

Løpende

Alle etatssjefene

Løpende

Alle etatssjefene

Løpende

Alle etatssjefene

Løpende

Stabssjefen

IT-sjef

Status

2020

Hendelseskategori «spesielt ressurskrevende hendelser»
Tiltak

Hovedansvarlig

Legge til rette for samordning og god
kommunikasjon ved vanskelige
situasjoner - mot publikum, egne
ansatte og mellom virksomheter og
nivåer i organisasjonen.
Medieovervåkning

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Ressursgruppa
for beredskap

Kommunikasjonssjefen

Løpende

Stabssjefen

Kommunikasjonssjefen,
medieovervåer

Løpende

Status

Hendelser utenfor kommunens geografiske område
Tiltak

Hovedansvarlig

Oversikt over tiltak knyttet til
smittsomme personer som ankommer
flyplassen

Stabssjefen

Sekundæransvarlige

Kommuneoverlegen

Tidsfrist

Status

Løpende

Hendelser på tvers av kommunegrensene
Tiltak

Beredskapsforum

Hovedansvarlig

Sekundæransvarlige

Ressursgruppa
for beredskap
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Tidsfrist

Løpende

Status
Beredskapsforum
har møte hver
måned

Felles beredskapsrådsmøter

Kriseledelsen

Ressursgruppa
for beredskap
Ressursgruppa
for beredskap

Felles øvelser
Felles ROS

Løpende

Kriseledelsen

Løpende

Beredskapsrådsmøte
i Haugesund 6.
februar 2020
Felles øvelse 23.
januar 2020

2020

Opprettholdelse av kritiske samfunnsfunksjoner
Tiltak

Hovedansvarlig

Velge ut områder av
samfunnsfunksjoner en vil ha spesielt
fokus på
Plan for reservepersonale på utvalgte
områder

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status

Ressursgruppa
for beredskap

Ressursgruppa
for beredskap

Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet
Tiltak

Hovedansvarlig

Vurdere formalisert samarbeid med
flere frivillige ressurser (blant annet
Røde Kors)

Ressursgruppa
for beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap
Tiltak

Hovedansvarlig

Sjekke at planen er i tråd med lovkrav
og veilder.

Helse og omsorg

2020

DSB-CIM, nødnett mv.
Tiltak

Hovedansvarlig

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

2020

Komplettere lister over kontakter og
ressurser - plan for oppdatering

Ressursgruppa
for beredskap
Ressursgruppa
for beredskap

Legge inn planverk i CIM
(beredskapsplan, ROS, oppf.plan)

Ressursgruppa
for beredskap

2020

Nye tiltakskort etter justering av ROS

Vurdere CIM opp mot GDPR
Lokalt sambandsreglement
nødterminaler

Ressursgruppa
for beredskap
Ressursgruppa
for beredskap

2020

Kvalitetsrådgiver
Digitalitetsrådgiver

Plan for oppfølging av kommunal beredskap side 11

2020
2020

Status

Tiltakskort for intern teknisk
brukerstøtte

Ressursgruppa
for beredskap

2020

Opprette teknisk brukerstøtte som
rolle/gruppe i CIM

Ressursgruppa
for beredskap

2020

Vurdere mottak og oppfølging av
varsler fra Fylkesmannen

Ressursgruppa
for beredskap

Samordnes med
andre kommuner i
beredskapsforumet

Etablering av kriseledelsen dersom rådhuset ikke er tilgjengelig
Tiltak

Hovedansvarlig

Øve kriseledelse på
hendelseshåndtering utenfor rådhuset

Ressursgruppa
for beredskap

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status

Tidsfrist

Status

Kriseledelsen

Forlegning
Tiltak

Hovedansvarlig

Oppdatere oversikt over mulige
overnattingstilbud i kommunen og
nabokommuner

Sekundæransvarlige

Ressursgruppa
for beredskap

Løpende

Opplæring og øving
Tiltak

Hovedansvarlig

Kurs for bemanning i pårørendemottak
Kurs for ulike funksjoner i
krisehåndteringen
Samling av alle som har
beredskapsfunksjoner for å skape
oppmerkomhet og øke kompetansen
Sjekkliste over kompetansekrav for alle
med beredskapsfunksjoner
CIM-opplæring
CIM-øvelser

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status

Ressursgruppa
for beredskap
Ressursgruppa
for beredskap

2020

Ressursgruppa
for beredskap

2020

Ressursgruppa
for beredskap

2020

Ressursgruppa
for beredskap
Ressursgruppa
for beredskap

Løpende

Hvert halvår

Løpende

Månedlig

2020

Oppgaver overført fra tidligere oppfølgingsplan
Tiltak

Hovedansvarlig

Logistikken på evakueringsmottak
gjennomgås på nytt.

Sekundæransvarlige

Ressursgruppa
for beredskap
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Tidsfrist

2021

Status

Mediehåndtering avstemmes mellom
overordnet beredskapsplan og
beredskapsplan mot vassdragsulykker.

Teknisk etat

Videreutvikle
medieovervåkningsfunksjonen

Ressursgruppa
for beredskap

Utvikle arbeidsflyt for henvendelser
som kommer til rådhuset i en krise

Ressursgruppa
for beredskap

Videreutvikle «øvingsweb»

Ressursgruppa
for beredskap

Ressursgruppa
for beredskap,
kommunikasjonssjefen

2020

2020

Servicetorget

2020

2020

Oppgaver som følge av tilsyn med beredskapen oktober 2019
Tiltak

Hovedansvarlig

Bedre oversikt over ressurser og
kontakter (i CIM)

Ressursgruppa
for beredskap

Rutiner for oppdatering av liste over
ressurser og kontakter

Ressursgruppa
for beredskap

Vurdering av beredskapskoordinators
rolle i kriseledelsen

Ressursgruppa
for beredskap

Sekundæransvarlige

Alle etatene
Eksterne
aktører

Tidsfrist

Status

7. februar
2020
7. februar
2020

Kriseledelsen

2019

Justert tekst i
beredskapsplanen

Oppgaver som følge av arbeid med rullering av planverket
Tiltak

Hovedansvarlig

Sekundæransvarlige

Ressursgruppa
for beredskap

Status
Innspill fra
Fylkesmannen

Ressursgruppa
Vurdere akseptkriterier og grunnlag for
for beredskap
tall for sannsynlighet i ROS-analysen.
Styrke sammenhengen mellom ROSanalyse og annet planverk, først og
fremst økonomiplan/budsjett og
kommuneplanen.

Tidsfrist

Stabssjef

«Kommunen skal følge opp denne
rapporten med dokumentasjon som
dekker forskriftskravet om et helhetlig
og systematisk samfunnssikkerhets- og
beredskapsarbeid. Vi forventer at
kommunens beredskap knyttet til
eventuell stenging og hendelser på
europa- og fylkesveinettet også vil
inngå i dette arbeidet»

Plan for oppfølging av kommunal beredskap side 13

Innspill fra
Vegvesenet.

Oppgaver som følge av havariøvelse på flyplassen november 2019
Tiltak

Hovedansvarlig

Vurdere kommuneoverlegens rolle og
funksjon i krisehåndtering
Ta opp med Haugaland Brann og
Redning om varsling av kommunen
(rådmannen) ved større hendelser
Innkallinger via e-post går i spamfilteret
Avklare om NAV-sjefen forventes å
møte ved øvelser
Vurdere robustheten i at
økonomiavdelingen brukes til
oppskalering etter nedbemanning (fra
24 til 8 personer)
Bevisstgjøring av og opplæring i ulike
medarbeideres rolle og funksjon i krise
Finne optimal plassering av
loggansvarlig i beredskapsrommet
Avklare om kommunale virksomheter
skal varsles uten at det er kommet
ønske om det fra nødetatene
Tydeligere markering av statusmøter i
kriseledelsen
Avklare hvordan kommunen skal
forholde seg til meldinger i sosiale
medier i en krise
Skal servicetorget kunne se tiltakskort?
Bør kommunen ha et "krisesekretariat"?
Aktivering av psykososialt støtteteam
avklares.

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Kriseledelsen

2020

Ressursgruppa
for beredskap

2020

IT-avdelingen

F24 Nordics
(OneVoice)

2020

Helse og omsorg

2020

Ressursgruppa
for beredskap

2020

Ressursgruppa
for beredskap

2020

Kriseledelsen

2020

Ressursgruppa
for beredskap

Alle etatene

Rådmannen

Ressursgruppa
for beredskap

Status

Dette antas nå å
være i orden.

2020

2020

Kommunikasjonssjefen

Ressursgruppa
for beredskap
Kriseledelsen

2020

2020

Ressursgruppa
for beredskap
Helse og omsorg/ Ressursgruppa
kommuneoverfor beredskap
legen

2020
2020

Oppgaver som følge av strategimøte i kriseledelsen desember 2019
Tiltak

Hovedansvarlig

Oppdatering av tiltakskort i CIM

Sekundæransvarlige

Ressursgruppa
for beredskap
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Tidsfrist

2020

Status

Ønske om demonstrasjon av utstyr i
beredskapsrommet, blant annet
satellittelefonen

Ressursgruppa
for beredskap

Ressursgruppa
Avklaring av grensesnittet kommunen for beredskap
IUA - brannvesenet

Oppgaver som følge av regional stråleøvelse januar 2020.
Tiltak

Hovedansvarlig

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status

Nye oppgaver som følge av politisk behandling januar/februar 2020
Tiltak

Hovedansvarlig

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status

Sammenheng i planverket
Det er kommuneplanen som skal være det øverste nivået i kommunens planhierarki. Der er det et eget
kapittel om beredskap under kapittel 5.11 Klima, miljø og samfunnssikkerhet. Det er lagt opp til at
kommuneplanens samfunnsdel revideres i 2020.
Hoveddokumentene i beredskapsarbeidet er den overordnede ROS-analysen og beredskapsplanen.
Skal disse ha noen funksjon, må de følges opp i det øvrige planverket, særlig i økonomiplan og
budsjett. Både beredskapsplan og ROS-analyse er inntatt i kommunens planstrategi.
Det er også nødvendig å etablere egne beredskapsplaner i de enkelte virksomhetene i kommunen (den
enkelte skole, sykehjem, barnehage og så videre). Karmøy kommune har gått bort fra å ha egne
beredskapsplaner på etatsnivå. En del fagplaner finnes fortsatt på etatsnivå, så som smittevernplan,
beredskapsplaner knyttet til vannproduksjon og så videre. Plan for helsemessig og sosial beredskap er
tatt inn i den overordnede beredskapsplanen.
Ved å ta bort de etatsvise beredskapsplanene, tydeliggjør en at en hendelse enten håndteres på
virksomhetsnivå i samarbeid med nødetatene. Dersom hendelsens art eller omfang tilsier det, heves
den opp til «kommunalt nivå» ved at kriseledelsen samles. Samtidig med at kriseledelsen etableres,
samles også alle etatsledelsene, og dersom en videre håndtering kan skje innenfor rammene av en etat,
kan ansvaret lett videreføres i respektive etatsledelse.
I den daglige virksomheten er det avgjørende at ROS-analysen benyttes blant annet i
reguleringsarbeidet. Dette blir i stor grad gjort.
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Politisk behandling av planverket 2020
(legges inn etter kommunestyrets behandling i februar 2020)

Internkontroll på beredskapsområdet
Interessenter og krav
Kommunens beredskaps- og samfunnssikkerhetsarbeid er hjemlet i lov om kommunal
beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) og konkretisert i
forskrift om kommunal beredskapsplikt. Lov og forskrift stiller blant annet krav om risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS), beredskapsplan og at kommunen kan dokumentere et helhetlig og
systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid.
ROS-analysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner og for øvrig ved endring i
risiko- og sårbarhetsbildet. ROS-analysen skal forankres i kommunestyret. Beredskapsplanen skal
være oppdatert til enhver tid og revideres minst én gang i året, men trenger ikke politisk behandling.
Rådmannen legger opp til at ROS-analysen legges fram hvert 4. år, tidlig i kommunestyreperioden. I
samme omgang legges oppdatert beredskapsplan og oppfølgingsplan til de folkevalgtes orientering.

Egenvurdering og gjennomganger
Beredskapsarbeidet skal årlig gjennomgås for å fastslå om aktivitetene og resultatene av dem stemmer
overens med det som er planlagt. Den årlige gjennomgangen foretas av ressursgruppa for beredskap
som sammenfatter sine funn i en rapport til rådmannen. Rapporten tas om nødvendig opp i
strategimøte for kriseledelsen som avholdes to ganger i året.

Kontinuerlig forbedring
Rådmannen oppdaterer beredskapsplanen etter behov i mellomtida. Rådmannens ressursgruppe for
beredskap utfører en årlig gjennomgang av beredskapssituasjonen og gir en statusmelding til
rådmannen.
Tiltak som foreslås gjennomført, skal føres inn i plan for oppfølging av kommunal beredskap. Disse
forslaga tas med i behandlingen av kommunens økonomiplan og øvrig planverk. Endringer i
beredskapssystemet skal føre inn i revidert beredskapsplan.
Alle øvelser og uønskede hendelser skal dokumenteres og evalueres. Evalueringene brukes til å
planlegge beredskapsarbeidet videre, til oppdatering av planverk og til styrking av
systemene/planverket.
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Rådmannens forord
Kommunene har de siste åra fått økt ansvar og oppmerksomhet omkring forebygging og håndtering
av kriser. Det kommer ikke bare av at lovverket er blitt styrket på beredskapsfeltet, men også en rekke
store uønskede hendelser. Det er nærliggende å trekke fram 22.-juli-hendelsene i Oslo og på Utøya
(2011), storbrannen i Lærdal (januar 2014) og tankbilulykken i Skatestraumtunnelen i Sogn og
Fjordane (juli 2015) som eksempler på store, uønskede – og fullstendig uventede – hendelser de siste
åra som har stilt beredskapsorganisasjonene overfor varierende utfordringer.
Ikke minst ser det ut til at vi må innstille oss på at klimabaserte hendelser kommer hyppigere og er
mer intense enn vi tidligere har regnet med. Flomaktiviteten de siste åra er en påminning om det, og
ekstremvær i form av sterk vind og store nedbørsmengder er en annen. Paradoksalt nok er det likevel
mangel på nedbør i vinterhalvåret som i øyeblikket framstår som den største nye
beredskapsutfordringen for Karmøy-samfunnet.
Karmøy kommune yter gjennomgående gode tjenester som blir verdsatt av innbyggerne. Det er
naturlig nok det som har hovedfokus til daglig. Men det er først når de uønskede (usannsynlige)
hendelsene oppstår at en virkelig kan skille de gode kommunene fra de ikke fullt så gode. Ved å være
godt forberedt kan kommunen og andre samfunnsaktører redusere konsekvensene av slike hendelser.
Og ved høy bevissthet og god tilrettelegging kan en i noen grad redusere risikoen for at uønskede ting
skjer.
Denne bevisstheten skaper kommunen gjennom risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS). Det er en
oversikt over hvilke typer hendelser en må ta høyde for. ROS-analysen peker både på tiltak som kan
bidra til å redusere forekomsten av slike hendelser og konsekvensene av dem.
På grunnlag av ROS-analysen er denne beredskapsplanen utviklet. Her peker kommunen på hva som
er tenkt i forkant for å ivareta kommunens ansvar og oppgaver dersom «krisa» rammer oss.
Disse to dokumentene er så ført videre i «plan for oppfølging av kommunal beredskap». Dette
dokumentet knytter den overordnede analysen og planen til kommunens øvrige virksomhet gjennom
å peke på konkrete tiltak, prioriteringer, ansvar og tidsfrister i «fredstid», blant annet inn i øvrig
planverk og økonomistyring.
Det er ikke mulig å ha fokus på alt samtidig. Denne planen er ment å være overordnet. Det betyr at
den tar for seg hendelser som må håndteres «på kommunalt nivå». Erfaringene tilsier at vi har en
kompetent og sterk organisasjon der de aller fleste uønskede hendelsene håndteres greit på
virksomhetsnivå, i samarbeid med nødetatene og psykososialt støtteteam. Det er hendelser som går
utover det den daglige beredskapen kan møte som dekkes av kommunens overordnede ROS-analyse
og denne beredskapsplanen. Det sier seg selv at det derfor også må foreligge ROS-analyser og
beredskapsplaner i virksomhetene for det som kan oppstå i forbindelse med daglig tjenesteleveranser.
Beredskapsplanen er bygget opp omkring mulighetene som kommunens beredskapsrom gir. Den er
også lagt opp for å utnytte mulighetene i det digitale krisehåndteringsverktøyet DSB-CIM som
kommunen disponerer og moderne geografisk informasjonsverktøy (GIS).

Karmøy, januar 2020
Vibeke Vikse Johnsen
rådmann
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Kommunens oppgaver
og ansvar i en krisesituasjon
Kommunen har et bredt ansvar i håndtering av en stor uønsket hendelse. Denne beredskapsplanen
omfatter i utgangspunktet hendelser av en art eller et omfang som går utenfor det som løses av
virksomhetene selv og den stående beredskapen som brann- og redningsvesenet, politiet, og
helsetjenesten. Disse tjenestene utløses automatisk uten noen beslutning i kriseledelsen. Det gjør også
psykososialt støtteteam, som utløses av legevakta.
Her er noen av de oppgavene som kan måtte ivaretas/iverksettes på overordnet nivå:
●
●
●
●
●

Befolkningsvarsling og informasjon
Samordning, prioritering av ressurser
Evakuering og håndtering av pårørende
Dokumentasjon (blant annet loggføring), rapportering (særlig til fylkesmannen), evaluering
Normalisering, oppfølging

Lov og forskrift
Ifølge lov om Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret
(sivilbeskyttelsesloven) (§15) skal kommunen utarbeide en beredskapsplan på grunnlag av overordnet
ROS-analyse. Planen skal inneholde en oversikt over tiltak kommunen har forberedt for å håndtere
uønskede hendelser. Planen skal minst omfatte plan for kommunens kriseledelse, varslingslister,
ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon innad i organisasjonen, ut til eksterne
samarbeidspartnere, til befolkningen og mediene. Planen skal oppdateres minst årlig, men trenger
ikke være politisk forankret. Den skal også øves jevnlig.
I tilhørende forskrift (§4) er dette pålegget utdypet og konkretisert med at planen skal samordne og
integrere øvrige beredskapsplaner i kommunen og være samordnet med andre relevante offentlige og
private krise- og beredskapsplaner.
Planen skal gi opplysninger om hvem som utgjør kommunens kriseledelse og deres ansvar, roller og
fullmakter, herunder hvem som har fullmakt til å bestemme at kriseledelsen skal samles. Det skal
finnes varslingsliste over aktører som har en rolle i kommunens krisehåndtering, og oversikt over
hvilke ressurser kommunen selv har til rådighet og hvilke ressurser som er tilgjengelige hos andre
aktører. Kommunen bør på forhånd inngå avtaler med relevante aktører om bistand under kriser.
Dessuten skal planen omfatte evakueringsplaner og plan for befolkningsvarsling og plan for
krisekommunikasjon med befolkningen, mediene og egne ansatte.
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Kommunalt
krisehåndteringsapparat
Karmøy kommune har en forholdsvis omfattende «beredskapsorganisasjon» med ulike oppgaver,
funksjoner og ansvarsområder.

Kommunal kriseledelse (krisestab)
Ved en omfattende ulykke eller katastrofe kan ordfører/rådmann beslutte at en kriseledelse etableres i
kommunen (krisestab). Kriseledelsen skal i utgangspunktet kun bestå av personer ansatt i kommunen.
Den kommunale kriseledelse er en overordnet funksjon og kriseledelsen skal som sådan ikke delta på
skadestedet. Det er etablering av krisestab som utløser iverksettelse av beredskapsplanen.
Rådmannen er leder for kriseledelsen.
Inntil krisestab er satt ivaretas kriseledelsen normalt av overbefal i brann- og redningstjenesten.
I en større hendelse vil normalt kommunens kriseledelse bli innkalt. Den består av:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ordfører
Rådmann
Stabssjef
Økonomisjef
Personalsjef
Kommunalsjef teknisk
Kommunalsjef helse- og omsorg
Kommunalsjef oppvekst- og kultur
Kommunikasjonssjef

Kriseledelsen kompletteres med følgende støttefunksjoner (stabsfunksjoner) etter behov:
o Medieovervåker
o Kartoperatør (GIS)
o IT-sjef
o Beredskapskoordinator
o Kommuneoverlegen
Samtidig innkalles rutinemessig alle etatsledelsene.
De fleste i kriseledelsen har på forhånd utpekte stedfortredere.
Å sette krisestab (iverksettelse av beredskapsplanen) er en formell handling som forutsetter
loggføring, rapport til Fylkesmannen og evaluering.
Erfaring tilsier at det er av stor gjensidig nytte at den kommunale kriseledelsen styrkes med liaison fra
politiet ved Karmøy lensmannskontor.

Varsling av kriseledelsen
Kriseledelsen varsles normalt av brann- og redningsvesenet ved direkte kontakt med rådmannen (se
varslingsmønster nedenfor). Rådmannen vurderer, på grunnlag av råd fra brannvesen, politi eller
andre myndigheter, hendelsens omfang og innkaller etter behov øvrig kriseledelse og nødvendige
støttefunksjoner. Varsel fra andre formidles snarest mulig til rådmannen. I rådmannens fravær varsles
(i rekkefølge) stabssjefen, ordføreren, varaordføreren eller beredskapskoordinatoren.
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Sted for etablering av kriseledelsen
Kriseledelsen vil normalt samles i kommunens beredskapsrom (012). Avlastningskontorer: Auditoriet
og 016. I en situasjon der rådhuset ikke kan brukes, settes kriseledelsen på Vea sykehjem.

Kriseledelsens ansvar
Kriseledelsen er det strategiske leddet i den overordnede beredskapen. Det innebærer vurdering av
situasjonen, beslutninger og igangsetting av relevante ressurser.
● Etablere kontakt med politiet, telefon 02800 (omtales også som Lokal redningssentral (LRS))
● Iverksette relevante støttefunksjoner (som psykososialt støtteteam, evakueringsmannskap,
informasjonstjeneste)
● Etablere kontakt med «hendelseseier»
● Sørge for at det blir å innhente opplysninger og vurdere situasjonen i kommunen
● Ta avgjørelser om å sette i verk tiltak for å hindre skader på personer og materielle verdier
● Prioritere kommunens egne ressurser
● Sørge for at det blir utarbeidet og distribuert informasjon til ansatte, innbyggerne og medier
● Sørge for bistand til evakuering og bemanne mottakssenter for evakuerte og pårørende.
● Sørge for bidrag til innkvartering og forpleining av forulykkede og redningsmannskaper
● Sørge for at personer som har vært utsatt for store påkjenninger får hjelp fra kommunens
psykososiale støtteteam
● Sørge for at vann- og strømforsyning sikres
● Se til at skader på kommunikasjoner og andre anlegg blir rettet opp
● Gjennomføre rasjonerings- og reguleringstiltak
● Se til at skadested blir ryddet og at det ytes innsats for å beskytte miljøet
● Gjennomføre forebyggende tiltak mot egen virksomhet
● Avgi periodiske rapporter om situasjonen til Fylkesmannen
● Alle aktiviteter skal loggføres, fortrinnsvis i DSB-CIM.

Instanser kriseledelsen etablerer kontakt med
●
●

Lokal redningssentral (politiets operasjonssentral) (telefon 02800)
Fylkesmannens beredskapskontor

Kriseledelsens fullmakt
Det er nødvendig med delegert myndighet og forholdsvis vide fullmakter for at kriseledelsen skal
kunne utføre sitt arbeid. Kommunestyret har i møte den 12.12.00, sak 113/00, gitt ordføreren fullmakt
til å foreta de økonomiske disposisjoner han finner nødvendig ved eventuelle krise/-katastrofe.
Hastebeslutninger kan dermed vedtas av kriseledelsen, uten at saken må gå gjennom kommunestyret
eller formannskap.

Økonomisk ansvar
Kommunen vil normalt stå økonomisk ansvarlig for de utgifter som påløper i forbindelse med
katastrofeinnsats. Det vil si utgifter til tiltak den selv har tatt initiativet til. Dersom disse er betydelige,
er det mulig i ettertid å søke staten om delvis dekning av disse.
Kommunen er pliktig til, vederlagsfritt, å stille ressurser til disposisjon for den offentlige
redningstjenesten hvis det anmodes om dette. Normalt vil en på anmodning kunne få nødvendig
støtte fra andre offentlige organer vederlagsfritt i en krisesituasjon.
De bestillingene og rekvisisjonene som skjer gjennom politiet og sivilforsvaret står de selv ansvarlig
for. Det kan være hensiktsmessig å vurdere om ansvaret for oppgaven som skal løses ligger hos
politiet og avklare det økonomiske med disse før en gjennomfører enkeltaksjoner.
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Beredskapskostnader ellers
For at kommunen skal kunne ta rasjonelle beslutninger til rett tid i en krisesituasjon, må en del
forhåndstiltak være utført, slik som:
●
●
●

tilrettelagt for økt informasjonsbehov (jfr informasjonsplan)
reservestrømforsyning (jfr nødstrømsaggregat)
situasjonsbetingede utgifter (leie av maskintjenester og annet utstyr)

Hovedoppgaver for den kommunale kriseledelsen
Ordfører
●

●

Ha ansvar for innhold i kommunens
informasjonsbudskap og være
kommunens «ansikt utad».
Uttale seg på vegne av kommunen,
med vekt på ”empati” – betydninger
for liv og helse.

Kommunalsjef helse- og omsorg
●

●
●

Rådmann
●

●
●
●

Vurdere behov for, innkalle og lede
kriseledelsen
Ta beslutninger i samarbeid med
kriseledelsen
Ivareta de ansatte
Sørge for at kriseledelsen har kontakt
med LRS (politiet), Fylkesmannen og
andre eksterne samarbeidspartnere

Kommunikasjonssjef
●

●
●
●
●

Stabssjef
●

Være rådmannens stedfortreder

Personal- og organisasjonssjef
●

●

Holde oversikt over og disponere
ressurser i staben/sektorene
Være kriseledelsens kontaktperson
overfor servicetorget.

Kommunalsjef teknisk
●

●
●
●
●

Følge opp kriseplaner for drift, bygg,
vann, brann, havner mv.
Ha ansvar for oljevernberedskap
Holde oversikt over ROS-analyser
Holde oversikt over brannressurser
Være kriseledelsens kontaktperson
overfor evakueringsmannskapet.

Følge opp plan for helsemessig og
sosial beredskap
Holde oversikt over alle
sykehjem/omsorgsboliger og brukere
med særskilt hjelpebehov.
Sørge for medisinsk faglig
kompetanse, psykososialt støtteteam

Være ansvarlig for intern og ekstern
informasjon
Utarbeide pressemeldinger
Håndtere mediene
Opprette informasjonskanaler ut til
publikum (Servicetorget)
Være kriseledelsens kontaktperson
overfor info-gruppa.

Kommunalsjef oppvekst- og kultur
●

●
●
●
●

Holde oversikt over alle skoler og
barnehager i kommunen
Holde oversikt over beredskaps/evakueringsplaner
Iverksette informasjonsopplegg
overfor pårørende
Holde oversikt over alle kulturbygg i
kommunen
Følge opp beredskapsplaner for
byggene

Økonomisjef
●

●

Bidra til at loggen er oppdatert og har
god kvalitet.
Sørge for nødvendig avløsning

Utover det ovennevnte må kriseledelsen utgjøre et team som i fellesskap skal foreta nødvendige
vurderinger og beslutninger i en krisesituasjon. Det er derfor viktig at teamet er bredt sammensatt
med forskjellig kompetanse og ansvarsforhold.
Det er utarbeidet tiltakskort for de enkelte funksjonene og hendelsestypene i DSB-CIM.
NB! Kommunal kriseledelse er en overordnet funksjon og kriseledelsen skal ikke delta på skadestedet.
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Beredskapskoordinator, IT-sjef og kommuneoverlege
Innkalles rutinemessig som støttefunksjon for kriseledelsen/etatsledelsene, særlig innenfor planverk,
tekniske funksjoner, IKT og kommunikasjon, samt helsefaglig kompetanse.

Andre opplysninger
Ved strømbrudd løses kraftbehovet i kriseledelsens lokaler med eget aggregat, kontakt IT-sjef. Tilgang
til kommunale kart finnes i kommunens kartsystem. Kontakt kart-operatør (GIS) i teknisk sjefs stab.

Etatenes ledergrupper
Ved en uønsket hendelse som krever at det settes krisestab (samling av kriseledelse, iverksettelse
beredskapsplanen), vil etatenes ledergrupper normalt bli samlet av sine respektive etatsledere.
Etatsledelsene blir dermed det «taktiske leddet» i krisehåndteringen. De representerer både
fagressursene og tjenesteapparatet og vil således være i posisjon til å framskaffe nødvendig intern
informasjon og sette i verk tiltak i tråd med kriseledelsens vurderinger. Ved å følge hendelsens logg i
DSB-CIM, vil de være oppdatert og ha mulighet til å handle proaktivt.

Informasjonstjeneste
Kommunens informasjonstjeneste i en krisesituasjon består av
●
●
●
●
●

Ordfører (kommunens «ansikt utad»)
Kommunikasjonssjef
Servicetorget
Info-gruppa
Øvrige ressurser (Kommunalt informasjonsforum i Rogaland)

Servicetorget er kommunens førstelinje for kommunikasjon med mennesker via telefon og frammøte
på rådhuset. Servicetorget har ansvar for opprettelse og drift av pårørendesenter dersom dette
etableres på rådhuset.
Info-gruppa består av representanter for etatene mv. som har god erfaring med å håndtere
kommunens nettsider og sosiale medier. Gruppa har ansvar for å effektuere informasjonsbudskap til
medier og allmennheten etter avtale med ordfører/kommunikasjonssjef.
Sektor kultur i oppvekst- og kulturetaten og arkivet fungerer som ekstra personalressurs ved behov
for oppskalering av kapasiteten på informasjon, i første rekke på sentralbordet. Se Informasjonsplan.

Evakueringsmannskap
Sektor areal og byggesak i teknisk etat utgjør stammen i kommunens evakueringsmannskap.
Ressursen er først og fremst avsatt til å bemanne et evakueringsmottak som normalt vil bli etablert i
Karmøyhallen eller Norheimshallen. Evakueringsmottaket har som hovedoppgave å registrere inn og
ut evakuerte, ta vare på dem under oppholdet og bidra til at de blir koblet på sine pårørende eller
andre. Evakueringsmottak kan i noen situasjoner også fungere som mottak av pårørende.
Evakueringsmannskapet ledes av areal- og byggesakssjefen. Utover sektor areal og byggesak kan
evakueringsmottak/pårørendemottak bemannes av psykososialt støtteteam, Norske Kvinners
Sanitetsforening, økonomiavdelingen, politisk sekretariat eller servicetorget i samarbeid med
nødetatene.
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Psykososialt støtteteam
Psykososialt støtteteam sørger for nødvendig psykososial bistand både ved evakueringsmottak, i
servicetorg/annet mottakssted for pårørende og andre steder (skadested, hjemme). Karmøy
kommune har ikke en tradisjonell modell med ”kriseteam”. I stedet har vi en fleksibel og tilgjengelig
ordning som utløses av legevakta. Ordningen baserer seg på psykiatriske sykepleiere som har avtale
om å bistå det ordinære hjelpeapparatet. Ut fra hendelsens art og omfang kan andre ressurser trekkes
inn (eksempelvis psykolog, sosionom, helsesøster, lege og/eller prest).

Liaison (kommunikasjonsutsending)
For å lette kommunikasjonen mellom kriseledelsen og samarbeidende instanser, kan det være aktuelt
å sende eller motta en liaison. I andre tilfeller kan det være aktuelt å utveksle liaison med
hendelseseier (flyplassen, Hydro mv.), med spesialisthelsetjenesten eller leverandører av
varer/tjenester.
Kriseledelsen mottar gjerne liaison fra politiet ved Karmøy lensmannskontor.

Ekstra personalressurser til oppskalering og utskifting
De fleste funksjonene i kommunens beredskapsorganisasjon er bemannet for å utføre sine oppgaver i
«fredstid». I en krisesituasjon vil presset på en del funksjoner øke, både psykisk og fysisk. Dessuten vil
en langvarig situasjon kreve at folk kan byttes ut for å sikre grunnleggende behov (mat, søvn og så
videre). Derfor er det avsatt ekstra personellressurser til noen av funksjonene. Disse kan brukes for å
skalere opp virksomheten eller til erstatning av personale som må hvile.
Økonomiavdelingen og politisk sekretariat er avsatt som ekstra personalressurs ved behov for
oppskalering av evakueringsmannskap og/eller pårørendemottak, eller til å skifte ut personale under
langvarige hendelser.
Sektor kultur i oppvekst- og kulturetaten og arkivet fungerer som ekstra personalressurs ved behov
for oppskalering av kapasiteten på informasjon, eller til å skifte ut personale under langvarige
hendelser. Det gjelder i første rekke dersom en hendelse «sprenger» sentralbordet, i noen grad også
dersom det er behov for økt kapasitet til å informere via nettsider, sosiale medier og så videre. Dersom
pårørendesenter etableres på rådhuset, vil kulturavdelingen også kunne bli trukket inn i drift av dette.

Tiltakskort
Det finnes tiltakskort for følgende roller i beredskapsarbeidet (i DSB-CIM):
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ordfører
Rådmann
Stabssjef
Personalsjef
Kommunalsjef teknisk
Kommunalsjef helse- og omsorg
Kommunalsjef oppvekst- og kultur
Loggansvarlig
Informasjonsansvarlig
Servicetorg
Beredskapskoordinator
Evakueringsledelse
Liaison
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●
●
●
●

Informasjonsmedarbeider
Psykososialt støtteteam
Hver av etatsledelsene
IT-sjef

I DSB-CIM finnes det også tiltakskort for en rekke aktuelle hendelsestyper.

Varslingsmønster
Det er rådmannen som skal vurdere om situasjonen som har oppstått har eller vil kunne få en art eller et omfang
som tilsier at den overordnede beredskapsplanen skal iverksettes (etablere krisestab). Derfor er det viktig at
melding om slike hendelser så snart som mulig når fram til rådmannen.
Dersom ikke rådmannen er tilgjengelig, går melding til rådmannens stedfortreder (stabssjefen), ordfører,
varaordfører eller beredskapskoordinator (i denne rekkefølgen).
Som regel vil brann- og redningsvesenet bli varslet (for eksempel 110-sentralen, politiet eller andre).
Dersom varselet kommer først til sentralbordet/servicetorget, er det viktig at det formidles til rådmannen
umiddelbart. Det samme gjelder dersom varselet kommer til andre kommunale virksomheter (legevakt,
bestillerkontor og så videre).
Dersom kriseledelsen varsles av andre enn brannvesenet, må som regel brannvesenet informeres.

Brannvesenets rolle
Arbeidsoppgaver for brannvesenet i startfasen av en akutt krise:
●
●
●

Nødvendig strakstiltak for å begrense skaden utføres først
Eventuell akutt meddelelse (info) gis til personer i alvorlig fare
Varsling av kommunale kriseledelse snarest mulig

Innkalling av den kommunale kriseledelsen
Dersom rådmannen (eventuelt sammen med brannvesenet, politiet, ordføreren eller andre) vurderer
det som hensiktsmessig, innkalles den faste kriseledelsen.
Samtidig innkalles normalt stedfortredere for de enkelte funksjonene i kriseledelsen. Frammøtte som
det ikke er behov for eller som kan gjøre bedre nytte for seg andre steder, dimitteres.
Kriseledelsens støttefunksjoner (GIS-operatør, medieovervåker, IT-sjef og beredskapskoordinator)
innkalles automatisk.
Samtidig med etablering av krisestab, innkalles etatenes ledergrupper til samling på respektive
møterom for å kunne følge utviklingen av hendelsen og således operere proaktivt.
Kommuneoverlegen tilslutter seg ledelsen i helse og omsorgsetaten hvis ikke annet er bestemt.

Organisasjonskart
Oppdatert organisasjonskart følger beredskapsplanen som vedlegg.
Flere og de mest oppdaterte organisasjonskarta finnes på kommunens nettside:
https://www.karmoy.kommune.no/politikk-og-administrasjon/organisasjonskart/
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Ansvarsdeling mot politi/lensmann og fylkesmann
Politiet har generelt ansvar for å lede krisehåndteringen (ledelse betyr også informasjonsansvar)
●
●

Ved redningsaksjoner hvor det er fare for tap av menneskeliv, fare for skade på mennesker
eller tap av store verdier.
I saker der det er begått straffbare handlinger eller det er mistanke om dette.

Kommunal ledelse må være forsiktig med å kommentere hendelser som vil bli etterforsket for
straffbare handlinger, også om forhold som ikke direkte berører etterforskningen. Dersom i tvil,
kontakt politiet.
Politiet kan i samråd med kommunen overta deler av ansvaret for krisehåndteringen til den
kommunale kriseledelsen.
Kommunen vil normalt ha ansvaret for kriseledelse for hendelser som strekker seg over lengre tid og
hvor fare for menneskeliv er lav, eksempelvis ekstreme værforhold.
Ifølge kongelig resolusjon av 12.12.97 gis fylkesmannen anledning til, ved større regionale kriser, å
overføre ansvaret for kriseledelsen fra politimestrene til egen krisestab.

Andre ressurser
Beredskapsrommet – rom
012
Karmøy kommune har et godt
utstyrt rom for ledelse av kriser mv.
Rommet ligger i kjelleren i rådhuset
(her markert med oransje farge):
Rommet gjennomgikk en teknisk
oppgradering i 2018.
Beredskapsrommet inneholder følgende utstyr:


6 videoskjermer som hver for seg kan vise innhold fra samtlige PC-er samt to tilkoplede
bærbare PC etter ønske. Skjermene kan vise 6 x1 eller et stort (4 skjermer) og to små.
 Fire mindre, skyvbare
Whiteboard-tavler
 Stasjonær PC (møte-PC) med
internett-tilgang.
 Videokonferanseutstyr og tilgang
til virtuelt møterom.



Apple-TV og ordinært TV (Get).

3 arbeidsstasjoner reservert
●
●
●

GIS (geografisk informasjon)
Medieovervåking
(ledig)
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Ellers er det noen aktuelle papirkart og papirversjon av kriseplaner, ressurslister, skjemaer mv.
tilgjengelig.

Telefoner i beredskapsrommet:
52 85 71 04 felles
52 81 24 92 telefon på møtebord
52 81 24 90 støttefunksjon kart
52 81 24 91 støttefunksjon medieovervåker

Satellitt-telefon og nødnett
Karmøy kommune har tilgjengelig satellitt-telefon på rådhuset. Telefonen er anskaffet med tanke på
kommunikasjon ved bortfall av vanlig telefon. Satellitt-telefonen kan brukes til vanlige
telefonsamtaler og SMS.
Nummeret til telefonen er 88 16 224 560 39 for samtale og 88 16 924 560 39 for dataoverføring (SMS).
Karmøy kommune har også anskaffet to nødnetterminaler til bruk for kriseledelsen/overordnet
beredskap. Tanken er at den ene av disse kan befinne seg i beredskapsrommet, servicetorget eller
annet hensiktsmessig sted på rådhuset, mens den andre kan brukes ut til for eksempel et
evakueringsmottak eller i nærheten av et skadested der kommunen er «skadestedseier».
Nødnetterminalene har ISSI-nummer 8121001 og 8121002

Låst skap i beredskapsrommet
I låst skap i beredskapsrommet lagres satellittelefonen, nødnetterminaler og bærbare pc-er. Disse skal
være klare til bruk, men det kan være behov for å lade batterier under/før bruk.

Revisjon av utstyr
Fasiliteter og utstyr i beredskapsrommet gjennomgås jevnlig av ressursgruppa for beredskap.
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Plan for evakuering
og håndtering av pårørende
I en krisesituasjon kan kommunen få et ansvar for å bistå politiet med evakuering av personer som må
flyttes fra et farlig til et trygt område. Samtidig er det et ansvar å ta seg av mennesker med en nær
relasjon til berørte personer – skadde/omkomne og evakuerte – som vi vanligvis omtaler som
pårørende.
I mange sammenhenger omtales pårørende og evakuerte som en enhet. Karmøy kommune legger i
utgangspunktet opp til å håndtere de to gruppene hver for seg. Dersom situasjonens art, lokalisering
og omfang tilsier det, kan imidlertid de to funksjonene behandles felles.
Kommunens oppgaver i forbindelse med evakuering og håndtering av pårørende dreier seg i
hovedsak om registrering, innkvartering, helse- og/eller psykososial støtte og ellers å bistå politiet i
evakueringsarbeidet.
Dersom det ikke er gitt uttrykkelig beskjed om det, vil telefonnummer til kommunens servicetorg
tjene som pårørendetelefon. Dersom det opprettes andre pårørendetelefoner (for eksempel i regi av
større bedrifter eller politiet), må kriseledelsen vurdere om det er behov for en egen pårørendetelefon
for kommunen.
Dersom andre aktører (politiet, større bedrifter mv.) iverksetter evakuering og/eller håndtering av
pårørende, vil det være naturlig at kommunens ressurser stilles til disposisjon for dem. Kommunens
ansvar for å ta vare på så vel evakuerte som pårørende er uendret selv om andre påtar seg konkrete
oppgaver.

Definisjoner
I denne planen er evakuering definert som pålagt forflytning (ikke på eget initiativ) av personer fra et
utsatt område til et sikkert.
Pårørende er definert som personer med en nær relasjon til noen som er berørt av en større uønsket
hendelse.
Evakueringsmottak er definert som et oppmøtested for personer som er evakuert, der de registreres
og eventuelt mottar relevant bistand (videre forflytning, forlegning, forpleining, psykisk/fysisk
helsehjelp mv.)
Pårørendemottak er brukt som en fellesbetegnelse på oppmøtested for pårørende der de registreres
og eventuelt mottar relevant bistand (informasjon, gjenforening med sine respektive, psykososial
støtte mv.)
Politiet og andre aktører opererer til dels med andre kategorier og definisjoner. Se veileder for
evakuering og pårørende for mer informasjon.

Evakuering
Personer i eller i nærheten av et kriseområde kan måtte flyttes fordi det ikke er mulig å forsyne dem
med nødvendige tjenester (strøm, vann, helsetjenester mv.), fordi det medfører fare å oppholde seg på
stedet (brann, eksplosjon, lekkasje av farlige stoffer mv.) eller at deres tilstedeværelse forstyrrer
redningsarbeidet for øvrig.
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Ansvar i forbindelse med evakuering og håndtering av pårørende
Det er politiet som formelt beslutter evakuering og eventuelt anmoder kommunen om bistand, dels til
selve forflytningen av personer og dels til etablering av mottak, viderebefordring, nødvendig
forpleining og forlegning mv.
Kriseledelsen har ansvar for å utløse følgende ressurser i den utstrekning det er nødvendig:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Evakueringsmannskap (sektor areal og byggesak i teknisk etat) er dedikert til å bemanne et
evakueringsmottak som – normalt – vil bli etablert i Karmøyhallen eller Norheimshallen. En
representant for kriseledelsen utpekes som fast kontakt til leder for evakuering.
Eksterne aktører som for eksempel busselskap for praktisk forflytning av evakuerte og
eventuelle innkvarteringssteder for forlegning av evakuerte.
Servicetorget vil ta imot henvendelse på telefon og personer som oppsøker rådhuset.
Rådhuset er, dersom ikke annet besluttes, mottakssted for pårørende.
Kulturavdelingen tjener som ekstra personalressurs ved behov for oppskalering av
kapasiteten på servicetorget.
Arkivet tjener som ekstra personalressurs ved behov for oppskalering av kapasiteten på
servicetorget.
Økonomiavdelingen tjener som ekstra personalressurs ved behov for oppskalering av
kapasiteten ved evakuerings- og/eller pårørendemottak.
Politisk sekretariat tjener som ekstra personalressurs ved behov for oppskalering av kapasitet
ved evakuerings- og/eller pårørendemottak.
Psykososialt støtteteam sørger for nødvendig psykososial bistand både ved
evakueringsmottak og i servicetorg/annet mottakssted for pårørende.
Norske Kvinners Sanitetsforening har avtale med kommunen om beredskap for å bistå med
forpleining mv. etter behov.
Sivilforsvaret vil kunne bistå i en krisehendelse med blant annet personell til evakueringen
og til støtte ved drift av evakueringsmottak og/eller pårørendesenter.

Organisering
Når kriseledelsen i samråd med politiet har iverksatt evakuering og/eller håndtering av pårørende,
vil følgende organisering tre i kraft:

Evakueringsmottak
Areal og byggesakssjefen i teknisk etat leder støtteapparat for evakuering. Sektor areal og byggesak
(eventuelt med støtte fra økonomiavdelingen) sørger for bemanning av mottaksstedet eller trekker inn
andre ressurser for å besørge mottak av evakuerte.

KO
Ved etablering av evakueringsmottak, etableres det så snart som mulig et KO (kommandoledelse) for
å tydeliggjøre mottakets ledelse og samordne innsats fra ulike aktører (politi, evakueringsmannskap,
helse, forpleining og så videre).

Praktisk gjennomføring av evakuering
Den praktiske forflytningen av evakuerte forestås av kriseledelsen i samråd med politiet. Det er også
kriseledelsen som tar beslutninger om eventuell innkvartering og gjør nødvendige avtaler med
innkvarteringssteder.

Håndtering av pårørende
Servicetorget gjør klart for mottak av henvendelser både pr. telefon og personlig oppmøte. Kantina på
rådhuset vil være oppholdssted for pårørende dersom ikke annet er besluttet. Dersom
kommunestyresalen benyttes som pressesenter, er det nødvendig å skilte og legge til rette for at
medierepresentanter og pårørende holdes adskilt, blant annet ved at det åpnes egen inngangsdør til
kommunestyresalen og at dør mellom servicetorg og kommunestyresal låses av.
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Dersom politiet eller andre oppretter pårørendesenter, kan funksjonen tilbys flyttet dit for mest mulig
rasjonell utnyttelse av ressursene. Dersom det viser seg mer hensiktsmessig, samlokaliseres mottak av
pårørende med mottak av evakuerte.

Ressurser for faglig støtte og oppskalering
Kriseledelsen varsler NKS med tanke på forpleining, slik at de kan tilkalles av evakueringsmottaket
på kort varsel. Kriseledelsen setter kulturavdelingen, arkivet, økonomiavdelingen og valgmannskap i
beredskap, slik at de kan innkalles på kort varsel etter behov (kortsiktig/langsiktig).

Berørte som ressurs
Det er viktig å huske på at det blant både evakuerte og pårørende vil være personer som kan være
godt i stand til å bidra med praktiske oppgaver, for eksempel inn- og utregistrering, matlaging,
aktivisering av barn, ivaretakelse av eldre/funksjonshemmede og køordning.

DSB-CIM
Karmøy kommune bruker det digitale krisestøtteverktøyet DSB-CIM. Der finnes en egen modul
beregnet på registrering av evakuerte og pårørende, POC. For situasjoner der datautstyr, internett
og/eller elektrisitet ikke er tilgjengelig på evakueringsmottak, skal det finnes utstyr for journalføring,
inn- og utregistrering på papir.

Oppgaver i forbindelse med evakuering
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Bistå politiet/kriseledelsen med organisering av transport av evakuerte
Ta imot evakuerte som kommer
Dirigere trafikken, slik at mottak av evakuerte går så smidig som mulig
Kanalisere de evakuerte til innregistrering
Registrere personene inn i DSB-CIM, POC-modulen, med
- Fornavn, etternavn
- Fødselsdato
- Mobilnummer
- Løpenummer
- Pårørende
Avklare om noen av de evakuerte har udekkede behov for medisinsk og/eller psykososial
støtte og innkalle nødvendige fagressurser
Sørge for forpleining under oppholdet i mottaket
Bistå kriseledelsen med mer langsiktige tiltak (innkvartering mv.)
Bidra til kopling mellom evakuerte og pårørende
Registrere personene ut i DSB-CIM, POC-modulen, med
- oppfølging (hva som skjer etter opphold i mottak)

Konkrete arbeidsoppgaver og rollefordeling på evakueringsmottak
Ansvarlig: Areal- og byggesakssjefen i teknisk etat
Oppgaver

Veilede evakuerte og styre dem til rett sted
Sørge for ro og orden ute.

Roller

Ordensvakter
utenfor
mottakssenter

Sørge for at uvedkommende ikke kommer inn i
lokalene.

– 1-2 personer

Ordne registreringsplass.

Inn-registrering

Koble opp pc eller annet utstyr som kan brukes til
registrering i CIM.

- 2-4 personer

Merknader

Medier henvises til ordføreren eller
politiet.

Det er av stor betydning at evakuerte blir
nøye kategorisert og henvist til riktig
sted. Sammenblanding av evakuerte
skaper uro. Som et minimum registreres
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Registrere alle i POC-modulen i DSB-CIM.

navn, mobiltelefonnr., løpenummer og
pårørende.

Lose de registrerte til avsatte ro.
Ordne registreringsplass.

Utregistrering

Registrere alle som forlater mottakssentralen særskilt.

- 1-2 person

Kople opp pc eller annet utstyr som kan brukes til
registrering i CIM.

Ved utregistrering finner en fram til
vedkommende person og skriver inn
”oppfølging”, dvs. hva som videre skjer
med vedkommende (”er blitt hentet av
pårørende”, ”reiser til … på egenhånd”).

Myndighet til å bestemme om noen kan forlate
evakueringsmottaket.
Loggføre alle formelle henvendelser og beslutninger.
All loggføring skjer i DSB-CIM. Siden alle personer
vil være registrert individuelt, holder det at loggfører
registrerer andre hendelser.

Loggfører

Tilrettelegge lokalene som skal brukes.

Tilrettelegger av
lokaler og
ressurser for
øvrig

Klarlegge behovet for ressurser utenfra: Mat,
helsehjelp/psykososial støtte transport, utstyr for
øvrig.
Delegasjon for rekvisisjonsmyndighet for slike
oppgaver.
Ivareta evakuerte som har behov for bistand og
omsorg knyttet til hendelser de ulike evakuerte har
vært igjennom.

- 1 person

Viktig dokumentasjon på alle hendelser.
Loggen er også viktig for evaluering av
katastrofe/øvelse.

- 1 reserve

- 2 personer

Bistand og
omsorg
- 3-6 personer

Ved behov gis leder bistand og omsorg delegasjon for
å rekvirere ekstern bistand.

Viktig at den digitale infrastrukturen
fungerer.
Evakueringsledelsen må disponere et
kontor som er avskjermet, men sentralt
beliggende i mottakssentralen.

Fortløpende gi evakueringsledelsen
status for evakuerte. Sørge for å være
tidlig ute med behov for ytterlige
ressurser. Raskt orientere og informere
innregistrering om det viser seg at feil
innregistrering har skjedd.

Samarbeide med psykososialt støtteteam.
Holde oppsyn med at det er ro og orden inne i
mottakssentralen.

Ordensvakt
inne

Ved behov gis leder orden delegasjon til å rekvirere
politi.

- 1-4 personer

Sørge for kommunikasjon mellom evakuerte og for
eksempel pårørende.

Kommunikasjo
n mellom
evakuerte og
utenverden:

Holde kontakt med kriseledelse og pårørendesenter.
Bistå evakuerte med å få kontakt med sine
pårørende.

- 1 person

Observere under hele evakueringen.

Observatør
- 1 person

Viktig at ordensgruppa holder god
kontakt med innregistrering og
utregistrering slik at kategorier
evakuerte blir plassert riktig på mottaket.
Ha oppmerksomhet rettet mot alle
kategorier evakuerte. Gi fortløpende
informasjon begge veier.

Gi evakueringsledelsen råd under
evakueringen. Lage rapport om
evakueringen som overleveres ledelsen.

Dersom det besluttes at evakuerte og pårørende skal tas imot på samme sted, må noen av disse
ansvarsområdene oppskaleres. Det er viktig at ingen evakuerte forlater evakueringsmottaket før de er
registrert inn og ut.

Oppgaver i forbindelse med håndtering av pårørende
●
●
●

Ta imot telefonhenvendelser
Ta imot personer som kommer til rådhuset eller til annet mottak
Sørge for somatisk/psykososial helsehjelp til de som har behov for det

Beredskapsplan for Karmøy kommune 2020 – side 17

●

●

Registrere henvendelsene i DSB-CIM, POC-modulen, med
- Fornavn, etternavn
- Mobilnummer
- Løpenummer
- Respektive *) (dem de er pårørende til)
Bidra til kopling av pårørende og respektive (spesielt med tanke på evakuerte)

Konkrete arbeidsoppgaver og rollefordeling ved mottak av pårørende
Ansvarlig: Dersom pårørendesenter plasseres på rådhuset, er leder av servicetorget ansvarlig. Dersom
pårørendesenter samlokaliseres med evakueringsmottak, ledes det av areal- og byggesakssjefen i
teknisk etat.
Oppgaver

Roller

Sørge for at personer som oppsøker mottakssted
(normalt rådhuset) kommer på rett sted.
Sørge for at pårørende blir holdt atskilt fra andre
grupper, særlig mediene.
Ordne registreringsplass.

Merknader

Ordensvakter i og
rundt
pårørendesenter

Medier henvises til ordføreren eller
politiet dersom det ikke er lagt opp til
pressekonferanse.

Registrering

Som et minimum registreres navn,
mobiltelefonnr., løpenummer og
respektive, samt ”oppfølging” (kopling
med respektive etc.).

Kople opp pc eller annet utstyr som kan brukes
til registrering i CIM.
Registrere alle i POC-modulen i DSB-CIM.
Tilrettelegge lokalene som skal brukes.
Klarlegge behovet for ressurser utenfra: Mat,
helsehjelp/psykososial støtte mv.

Tilrettelegger av
lokaler og ressurser

Delegasjon for rekvisisjonsmyndighet for slike
oppgaver.
Ivareta pårørende som har behov for bistand og
omsorg knyttet til aktuell hendelse.

Bistand og omsorg

Samarbeide med ”støtteapparat for mennesker i
krise”.
Sørge for kommunikasjon mellom de pårørende
og bistå pårørende med å få kontakt med sine
respektive.

Kommunikasjon

Holde kontakt med kriseledelsen og
evakueringsmottak.
Karmøy kommune har utviklet en egen veileder for evakuering og håndtering av pårørende hvor
temaet er konkretisert ytterligere.

Fleksibilitet
Det er viktig at planlegging av evakuering og håndtering av pårørende ikke skjer med tanke på én
spesiell form for krise, men at en er rustet for ulike hendelser som skaper ulike behov. Det er stor
forskjell på å «redde folk unna» et område truet av ekstremvær der ingen er skadd og eksempelvis en
ulykke med skadde eller omkomne. Det vil også være stor forskjell på pårørende som bare har behov
for å bli gjenforent med sine respektive og pårørende som er uvisse på om deres respektive er
evakuert i god behold, skadde eller omkomne. Dette må en ta hensyn til i vurderingen av om det skal
opprettes eget mottak for pårørende eller om det skal samlokaliseres med evakueringsmottak. Dette
er nærmere drøftet i kommunens veileder for evakuering og håndtering av pårørende.
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Informasjonsplan
Mål
Målet med informasjonsarbeidet i krisesituasjoner er å:
●
●
●
●
●

bidra til å skape trygghet og sikkerhet, redusere unødig frykt/angst
redusere, avgrense skade, konsekvenser, psykisk/fysisk
forhindre myter, rykter og feilinformasjon
rettlede, rådgi berørte parter
styrke tilliten til kommunen og ivareta dens omdømme

En avgjørende faktor for at kriseinformasjonsarbeidet skal fungere, er tid. Det er nødvendig å være
raskt ute for blant annet å unngå en informasjonskrise i tillegg til den egentlige krisa.
Denne planen dekker først og fremst hendelser av et slikt omfang at de utløser kommunal
kriseledelse. For hendelser av mindre omfang, vil imidlertid det sentrale kommunikasjonsapparatet
bistå etater, avdelinger, virksomheter eller enheter etter behov.
Denne planen begrenser seg i hovedsak til informasjon overfor berørte parter, publikum og medier.

Overordnede prinsipper
En omfattende krisesituasjon kan deles i to faser: Akuttfase (normalt det første døgnet) og driftsfase.
Denne planen omfatter i hovedsak akuttfasen, der følgende prinsipper gjelder:
●

Det er politiet/lokal redningssentral (LRS) som gir konkret informasjon om hendelsens
årsaker, omfang og konsekvenser
● Kommunens oppgave består først og fremst i å:
o Varsle de som er utsatt for fare og evt. deres pårørende
o Koordinere innsats på systemnivå – og orientere om tiltak
o Forhindre unødvendig frykt
I driftsfasen tar kommunen over mer av ledelsen og koordineringen også på skadestedet.

Fare for informasjonskrise
Alle slags uheldige hendelser fører med seg et informasjonsbehov som, inntil det er dekket, framkaller
et informasjonsvakuum. Mangel på informasjon kombinert med stor interesse (nysgjerrighet,
informasjonsbehov…) fra så vel berørte parter og allmenheten som mediene, er så å si et av
kjennetegna på en krise. Dette fylles av saklig eller usaklig, korrekt eller mindre korrekt informasjon
ut fra hva som er tilgjengelig. Dersom det ikke er god nok tilgang til saklig og korrekt informasjon,
skapes det rykter, myter, informasjon basert på personlige opplevelser eller følelser og så videre.
Veien er svært kort til at det i tillegg til den egentlige/faktiske krisa også oppstår en
informasjonskrise. En informasjonskrise har mange negative konsekvenser. Først og fremst at
mennesker blir unødig skremt og/eller at mennesker som har behov for å verne seg/komme seg bort,
ikke blir varslet i tide. Mangel på informasjon kan føre til større skadeomfang enn nødvendig og i
verste fall til panikk eller kaos. Ei slik informasjonskrise vil også svekke tilliten til kommunen og
kommunens omdømme.
Det er viktig å være bevisst på det mangfoldet av informasjonskanaler og hastigheten som
informasjon (kan) spres med i dag, på godt og vondt. Det handler ikke lenger bare om papiraviser,
radio og TV, men i tillegg om sosial medier, blogger, nettaviser/nett-radio/nett-TV og ulike former
for mobiltelefonbaserte kanaler (SMS, MMS mv.). Tempo og krav til tilgjengelighet har økt. Det
samme har mulighetene, både for å spre korrekt informasjon og rykter. Utfordringen med de nye
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mediene er at de ikke alltid er underlagt like tydelig redaktøransvar som ivaretar en korrekt og
balansert formidling.

Organisering av informasjonsberedskapen
Kommunikasjonssjefen er informasjonsleder i kriser. Informasjonsleder inngår i kommunens
kriseledelse.
Ved hendelser som ikke krever innkalling av den sentrale kriseledelsen, har den enkelte etat, avdeling
eller virksomhet/enhet ansvar for nødvendig informasjon til publikum og mediene. Den sentrale
kommunikasjonsgruppa vil likevel være til disposisjon for praktisk assistanse.
Ved alvorlige hendelser som krever at kriseledelsen sammenkalles, leder kommunikasjonssjefen
informasjonsarbeidet. Vedkommende innkaller etter behov lederen for servicetorget og/eller infogruppa. Info-gruppa er tverretatlig sammensatt og har til oppgave å dekke den praktiske
informasjonsberedskapen i en krisesituasjon i samråd med kriseledelsen:
●
●
●
●
●

informere de av kommunens ansatte som har behov for oppdatert kunnskap, særlig med
tanke på å informere andre
informere berørte og pårørende, varsle ved for eksempel behov for evakuering
informere mediene ut fra en vurdering av gjensidig behov
besvare telefonhenvendelser fra allmennheten
informere kommunens politikere

Rollefordeling - informasjonstjenesten
Kommunikasjonssjef
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Inngår i kriseledelsen og deltar i dens møter
Sørger for informasjonsflyt til øvrige operative informasjonsressurser
Avklarer hva som til enhver tid kan/skal kommuniseres ut
Sørger for at det blir etableres pressesenter og lede evt. pressekonferanser
Et medlem i info-gruppa er stedfortreder for leder av politisk sekretariat ved behov
Hovedansvar for nettbasert kommunikasjon
Hovedansvar for medieovervåkning
Organisere og informere kommunikasjonsgruppa
Sørge for at kommunens nettsider er oppdatert
Lede informasjonsarbeidet ved mindre hendelser, sammen med berørt
etat/avdeling/virksomhet.

Leder for servicetorg
●
●

Hovedansvar for telefonsvarertjeneste overfor publikum, berørte, pårørende mv.
Organisere og informere ansatte på servicetorget, herunder å sørge for at
telefonsvarerkapasiteten er tilstrekkelig og kvalitetssikret

Info-gruppa
Består av blant annet representanter for de tre etatene og personalavdelingen. Den vil bistå praktisk i
kriser med produksjon av nettbasert informasjon, pressemeldinger, nyhetsovervåkning mv.

Medieovervåkning
En egen medarbeider fra info-gruppa er utpekt til å dekke støttefunksjonen «medieovervåkning» i
kriseledelsen.

Personal- og organisasjonssjef
Har et spesielt ansvar for oppfølging av servicetorget , særlig for å sikre at servicetorget har
tilstrekkelig bemanning og er i stand til å håndtere situasjonen. Denne oppfølgingen gjelder ikke med
tanke på informasjonsbudskap.
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Øvrige ressurser
Ved fravær eller ved kriser av spesielt stort omfang, kan både kommunikasjonsgruppa og
servicetorget måtte forsterkes. Sektor kultur i oppvekst- og kulturetaten og arkivet tjener som slik
ekstra personellressurser ved behov for oppskalering eller utskifting av mannskap.

Liaison-ordning mot politiet
For å sikre god informasjonsstrøm mellom politi/LRS (lokal redningssentral) og kommunens
kriseledelse, sørger kriseledelsen så langt det er praktisk mulig for at det sendes eller mottas en
liaison.

Kommunalt informasjonsforum i Rogaland
Informasjonsmedarbeidere i Rogalandskommunene og hos Fylkesmannen inngår i et nettverk som
kalles Kommunalt informasjonsforum. Dette forumet har blant annet fokus på informasjon i
forbindelse med kriser og andre alvorlige hendelser. Gruppa fungerer som en informasjonspool hvor
medlemmene kan søke støtte hos hverandre ved behov. Det foreligger en gjensidig forståelse av at
informasjonsmedarbeidere kan bidra operativt i andre kommuner ved behov. Henvendelser som
gjelder informasjonsstøtte og koordinering går i så fall via de formelle beredskapskanalene.

Når kommunal kriseledelse ikke settes
Også ved uønskede hendelser som med et omfang eller alvorlighetsgrad som ikke gjør det naturlig at
kommunal kriseledelse settes, oppstår det informasjonsutfordringer. Normalt er det da leder på det
nivået som «eier» krisen (etat/avdeling/virksomhet) som også er ansvarlig for informasjonsarbeidet.
Den kommunale kommunikasjonsgruppa bistår i så fall etter ønske/behov.
Det forventes at det i andre beredskapsplaner i organisasjonen inngår et punkt om hvordan
informasjonsbehov ved kriser skal dekkes.

Budskap
Alt informasjonsarbeid skjer i samråd med rådmann og ordfører og evt. LRS. Informasjon som går ut
fra kommunen skal kvalitetssikres for å unngå feilinformasjon eller misforståelser.
I hovedsak er det LRS som i akuttfasen uttaler seg om situasjonen på skadestedet, skadeomfang og
personskader/omkomne. Kommunen bringer da dette videre kun i den utstrekning informasjonen er
kvalitetssikret/avklart med LRS. Kommunen vil normalt ikke informere om årsaksforhold.
Det er også LRS som evt. gir mediene tilgang til skadestedet. Kommunen bør ikke kunne gjøre dette,
men bør kunne sette grenser for hva som skal kunne avbildes mv. Denne informasjonen må i så fall
formidles til skadestedet via formelle kanaler.
Kommunens informasjonsansvar består først og fremst i å ivareta publikum slik at ikke skadene blir
større enn nødvendig og slik at det ikke oppstår unødig frykt, panikk eller kaos.
Det vil normalt være ordfører som er kommunens ansikt utad også i krisesituasjoner.
Budskap i krise følger følgende prioritering:
●
●
●

Liv og helse
Miljø
Materielle verdier

Medier, kanaler, virkemidler
Ved kriser er kommunens hovedkanaler ut mot publikum de samme som ellers:
●
●

Telefon – svartjeneste ved servicetorget
Internett – kommunens ordinære nettsted, intranett og sosiale medier.
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I hovedsak skjer informasjonsformidlingen ved at meldinger legges ut på internett. Der oppgis også
telefonnumre for publikumskontakt (servicetorget) og mediekontakt.
Alle telefonhenvendelser styres til/via kommunens servicetorg, som eventuelt forsterkes med
personell fra etatene.
Det er viktig å sørge for at
● publikum, berørte, pårørende mv. i størst mulig grad kan betjene seg selv via nettløsningene
● at flest mulig kan få enkle svar på sine spørsmål i servicetorget
Dette vil frigjøre ressurser i organisasjonen som er nødvendig for å ivareta koordinering,
beslutningstaking og fagbaserte oppgaver (avhengig av type krise).
For øvrig brukes etter behov
●
●
●

SMS-varsling, telefonvarsling
E-post
Massemedier (aviser, radio, TV)

I helt spesielle situasjoner kan også følgende kanaler tas i bruk:
●
●
●
●
●
●

telefaks
sivilforsvarets tyfoner (signalet ”Viktig melding – lytt på radio!”)
dør til dør-aksjon, husbesøk
informasjonsmøter
brosjyrer, løpesedler… delt ut av kommunens personale eller posten, for eksempel på skolene
via elevene
plakatoppslag

Varsling via radio
Ved kriser av en viss størrelse kan NRK og nærradioene pålegges å samarbeide med myndighetene.
De nødvendige avtaler for slikt samarbeid foreligger.
For Karmøy gjelder dette NRK Rogaland og Radio 102. Det er fylkesmann/politimester som anmoder
medieorgana om å formidle kriseinformasjon.

Informasjonssenter
Ved hendelser der det er nødvendig, opprettes et pressesenter i kommunestyresalen. Siden
servicetorget skal betjene pårørende, åpnes det egen inngang til kommunestyresalen for
medierepresentanter.
Det som må være tilgjengelig for at et pressesenter skal kunne fungere, er:
●
●
●
●

Påloggingsmulighet for internett (Trådløst tilkoplingspunkt)
Tilgang til TV
Tilgang telefon, telefaks mv.
Strømforsyning til teknisk utstyr, lading mv.

Rom 016 vil være utgangspunktet for arbeidet til informasjonstjenesten (kommunikasjonsgruppa). En
medarbeider bistår kriseledelsen med medieovervåkning i beredskapsrommet (avhengig av
kriseledelsens behov for avlastningsrom)
Pressekonferanser holdes i kommunestyresalen. Derfra er det mulig å kringkaste direkte til web-tv.
Mediene har i en krisesituasjon ikke tilgang til andre deler av rådhuset. Intervjuer, samtaler med
fagpersonell mv. skal skje i pressesenteret og koordineres av informasjonsleder eller den/de
vedkommende utpeker til dette
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Medieovervåking
En sentral oppgave for informasjonstjenesten i kriser er å overvåke omtalen i mediene (i vid forstand).
Avhengig av omfanget må det settes av egne medarbeidere til dette. Det er lagt til rette for en
arbeidsstasjon som er dedikert til medieovervåkning i beredskapsrommet. Det vil være naturlig å ha
hovedfokus på digitale medier, først og fremst nettaviser/-radio/-tv, men også blogger og sosiale
medier.
Medieovervåkningen har til hensikt å kartlegge hva som meldes som grunnlag for videre handling,
evt. retting av feilinformasjon/misforståelser, dementier og så videre.

Opptreden overfor medier mv.
Noen generelle tips/retningslinjer for kontakt med medier. De fleste råda kan med fordel brukes i
kontakt med berørte, pårørende mv.
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tenk gjennom budskapet i forkant. En fornuftig rekkefølge er ofte:
o Menneske/empati
o Miljø
o Materielle verdier
o Handling – hva kommunen (evt. andre instanser) gjør
o Publikum – hvordan andre bør/skal forholde seg til situasjonen
Vær så åpen som mulig, men vær bevisst og marker tydelig at det er klare grenser for hva det
er riktig at kommunen informerer om!
Mediene kan lett oppfattes som en trussel eller ”klamp om foten” i en krisesituasjon, men må
først og fremst betraktes som en viktig ressurs for å få ut informasjon.
Vær rask! Kampen om sannheten består i stor grad i å være først på banen.
Mediene behandles med åpenhet og respekt, alle aktører behandles likeverdig.
Ikke la deg presse av medienes tidspress eller deadline!
Før logg for kontakt med medier – navn, medienavn, mobiltelefonnummer/e-postadresse,
tidspunkt for kontakt!
Avtaler med og løfter til mediene skal holdes.
Uoverensstemmelser med mediene avklares i ettertid, fortrinnsvis med redaksjonsledelsen
Ikke informer mediene før pårørende mv. er informert.
Ikke bruk sperrefrist! Det som ikke kan publiseres får vente.
Vær ærlig! Unngå spekulasjoner og vurderinger, hold deg i størst mulig grad til fakta. Forsøk
en balansert framstilling – ikke overdriv eller bagatelliser!
Forklar hvorfor det er informasjon vi ikke kan gå ut med – unngå ”Ingen kommentar”!
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Plan for helsemessig
og sosial beredskap
Kommunen plikter å utarbeide en beredskapsplan for de helse- og omsorgstjenester eller
sosialtjenester den skal sørge for et tilbud av eller er ansvarlig for. Denne delen av beredskapsplanen
dekker det lovpålagte kravet om en plan for helsemessig og sosial beredskap, jfr Lov om kommunale
helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) (lov-2011-06-24-30).

Mål for plan om helsemessig og sosial beredskap
Karmøy kommune skal verne befolkningens liv og helse og bidra til at nødvendig helsehjelp og
sosiale tjenester tilbys dem som til enhver tid bor eller oppholder seg her. Mål for planen er å ha
forberedt og planlagt tiltak for å kunne yte nødvendige helse- og omsorgstjenester ved kriser og i
ekstraordinære situasjoner der normalressurser ikke er tilstrekkelig.

Prinsipper i helsemessig og sosial beredskap
1. Ansvar. Den som har det daglige ansvaret, har ansvaret også i en krise.
2. Likhet. Organiseringen i en krise skal være mest mulig lik den daglige organiseringen.
3. Nærhet. En krise skal håndteres på lavest mulig nivå.

Varsling
Alle krisesituasjoner og situasjoner der virksomheten ikke på egenhånd kan håndtere situasjonen
(eventuelt i samarbeid med nødetatene), varsles rådmannen.
Det vises til varsling av kriseledelsen på side 6 og varslingsmønster for større uønskede hendelser på
side 11.

ROS-analyse
Den overordnede risiko- og sårbarhetsanalysen for kommunen dekker også helse- og sosialsektoren.

Ressursdisponering og omlegging av drift
I en krisesituasjon kan det være nødvendig å omdisponere personalressurser for å sikre nødvendig
tjenesteytelse. Omprioritering av oppgaver og omstilling av driften kan være nødvendig for å kunne
øke kapasiteten. Dette kan være aktuelt ved hendelser som vesentlig reduserer virksomhetens evne til
å yte tjenester og hendelser og som vil innebære en ekstraordinær belastning på virksomheten. Ved
alle hendelser som krever omdisponering og omlegging av drift i virksomheten eller som krever
virksomhetsovergripende tiltak varsles sektorsjef/kommunalsjef. Sektorsjef/kommunalsjef tar
nødvendige beslutninger.
Følgende hendelser i ROS-analysen kan kreve omstilling av den ordinære drift for å øke kapasiteten:
01.01 Svikt i data/telesamband
01.02 Langvarig strømbrudd
01.03 Hindring av transport (på vei, i sjø og luft)
02.03.01 Smitte med resistente bakterier
02.03.02 Smitte via næringsmidler/drikkevann
02.03.03. Smitte via luft /dråpe (pandemi)
05.07 Brann i omsorgsbolig/institusjon
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Behov for ressursdisponering og omlegging av drift kan gjelde hendelser som rammer egen
sektor/virksomhet. Det kan også være behov for ressursdisponering og omlegging av drift dersom en
sektor/virksomhet må bistå en annen sektor/virksomhet i en krise, for eksempel ved brann i
institusjon og evakuering av pasienter til annen institusjon.

Tiltak ved hendelser som medfører
redusert bemanning eller økt tjenestebehov
Omlegging av drift
Alle virksomheter har oversikt i sine beredskapsplaner over prioriterte oppgaver og kritiske
funksjoner som må opprettholdes, slik som akutt beredskap for å avverge fare for liv og helse,
ernæring og medisinsk behandling. Det er også oversikt over oppgaver som ikke vil bli utført eller
redusert, som for eksempel begrenset trening, sosialt samvær, aktivitet og møtevirksomhet. Ved
legevakten nedprioriteres pasienter med sykdomstilstander som kan vente med behandling til neste
dag.

Ressursdisponering
Virksomhetene skal i sine beredskapsplaner disponere ressursene ved økt tjenestebehov og/eller
redusert bemanning.
Alle virksomhetene skal i sine beredskapsplaner ha definert hva som er minimumsbemanning for å
dekke sin arbeidsplan. Det er også definert hvilken kompetanse som kreves (sykepleier, lege mm.) for
å kunne gi nødvendig helse- og sosialhjelp til pasientene/brukerne. Det er også oversikt over tiltak
som må iverksettes for å kunne utføre nødvendig tjenesteyting. Dette kan være optimal utnyttelse av
sykepleierressurser på tvers av avdelinger, innkalle personell som har fri, utsette ferieavvikling og
kontakte frivillige organisasjoner.
Ved en større krise kan dette føre til vansker med å opprettholde normal og/eller faglig forsvarlig
drift. Dette kan også gjelde bemanningsreduksjoner pga. svært høyt sykdomsfravær som ved
pandemi. Virksomhetens personalgrunnlag for en arbeidsplan faller da bort og det vil være
nødvendig med en større omlegging og reduksjon av drift. Det kan være nødvendig å iverksette
mobilisering av personell fra andre tjenestesteder. Personalenheten kan bistå ved behov for å
rekruttere ekstra bemanning via NAV eller vikarbyrå.
Alle virksomheter i helse og omsorgsetaten har oversikt over personalet i det elektroniske
personalsystemet Visma. Det er i tillegg oversikt over turnusarbeidere i det elektroniske
turnusprogrammet Gat. Karmøy legevakt har oppdatert oversikt over sykepleiere og leger som kan
kalles inn (beordres) i en krisesituasjon. Listene er også tilgjengelige elektronisk i ICCS (Nødnett).

Andre tiltak
Ved bortfall av strøm og IT i legekontorer vil akutt og nødvendig helsehjelp kunne ytes fra legevakten
i en kortere periode. Det kan også være nødvendig at legekontorer som ikke er berørt av den aktuelle
hendelsen kan bistå. Karmøy legevakt må ha tilgang til nødvendig nødstrøm for å opprettholde
nødvendig drift.

Registrering av personell
Hver virksomhet må ha oppdatert oversikt over ansatte som inneholder kontaktinformasjon samt en
varslingsplan i sin beredskapsplan.
Virksomhetsleder eller stedfortreder har myndighet til å beordre alle egne ansatte i en krisesituasjon.
Ved hendelser som krever virksomhetsovergripende tiltak har etatssjef/avdelingssjef myndighet til
beordring.
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Krav om operativ ledelse
Virksomheten skal ved en krise eller katastrofe kunne treffe beslutninger om egen virksomhets
organisering og ressursdisponering samt samvirke med overordnede ledd, myndigheter og
samarbeidspartnere.
En uønsket hendelse som er større enn det de tjenestegivende virksomhetene sammen med
nødetatene kan løse på egenhånd, utløser etablering av kriseledelse på overordnet/strategisk nivå.
Helse- og omsorgssjefen inngår i denne kriseledelsen. Samtidig med at kriseledelse settes, samles også
etatsledelsen som kan følge krisehåndteringen gjennom det digitale verktøyet DSB-CIM. På den
måten kan fagressursene koples inn proaktivt.
Varsling av kommunens kriseledelse framgår av «Kommunalt krisehåndteringsapparat» (side 6).
Nødvendige beslutninger om endring av drift/bemanning foretas av kriseledelsen på egendelegasjon.
Etatsledelsen har også fullmakter til å beordre mannskaper i en krisesituasjon.
Virksomhetsleder/vakthavende i virksomheten vil i startfasen av en akutt krise ha følgende
oppgaver:
●
●
●

Nødvendige strakstiltak for å begrense skaden utføres først
Eventuell akutt meddelelse (info) gis til personer i alvorlig fare
Varsling av kommunens kriseledelse snarest mulig.

Informasjonsberedskap
Beredskapsplanens informasjonsplan gjelder også for helse- og omsorgssektoren (side 19)

Samordning av beredskapsplaner
Virksomheten skal samordne sine beredskapsplaner.
Slik samordning er særlig ivaretatt ved at plan for helsemessig og sosial beredskap er tatt inn i den
overordnede beredskapsplanen og at dette planverket støtter seg på en overordnet risiko- og
sårbarhetsanalyse. Planverket vil hele tida bli sett i sammenheng med fagplaner, både innen helse- og
omsorgssektoren (eksempelvis smittevern-/pandemiplanen og tuberkulosekontrollprogram) og
innenfor andre relevante sektorer (eksempelvis plan for sikring av drikkevann). Bakerst i
beredskapsplanen følger en oversikt over relevante interne og eksterne planer.
Alle virksomheter i helse og omsorgsetaten har utarbeidet egne beredskapsplaner basert på en risiko
og sårbarhetsanalyse av oppgavene/driften. Planene oppdateres jevnlig.

Krav om kompetanse, opplæring og øvelser
Virksomheten skal sørge for at personell som er tiltenkt oppgaver i beredskapsplanen er øvet og har
nødvendig beskyttelsesutstyr og kompetanse. Dette omfatter blant annet kompetanse om psykososial
støttetjeneste til berørte og rammede, debriefing av personell, akuttmedisinsk opplæring for personell
som trenger dette med mer.
Deler av helse- og omsorgssektoren involveres i kommuneomfattende øvelser. Det gjelder særlig
administrativt personale (2. linje), men også i noen grad de operative tjenestene (legevakt og
psykososialt støtteteam). Alle virksomheter utfører brannøvelser ut fra en risikovurdering av
brannobjekt, brukere og bemanning. I særskilte brannobjekter (institusjoner og en del definerte
omsorgsboliger) utføres det tilsyn fra brannvesenet. Oppgaver på virksomhetsnivå nevnt i denne
planen, skal øves på jevnlig basis.
For redegjørelse om opplæring og øvelser på beredskapsområdet vises det til oppfølgingsplan for
kommunal beredskap.
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Forsyningssikkerhet
Virksomheten skal sørge for å ha tilfredsstillende sikkerhet for forsyning av viktig materiell, utstyr og
legemidler.
Av overordnet ROS-analyse, framgår det at det i dag er små lagre av så vel legemidler som av
medisinsk materiell, sammenliknet med hvordan det var tidligere. Det gjelder både hos apotekene og
ved kommunens institusjoner mv.
Kommunen har lager av sykesenger plassert på gamle Tuastad skole /gamle Avaldsnes aldershjem.
Sengene kan rekvireres fra kommunes hjelpemiddellager i fysio- ergoterapitjenesten. Det er en total
beredskap på 20 senger med komplett utstyr.
Vedrørende legemidler må leverandør og lege i de aktuelle situasjoner måtte finne fram til legemidler
som kan erstatte problemfylte leveranser.
Det må også, om det er nødvendig, i tillegg koordineres legemidler mellom sykehjemmene ved behov.
Kommuneoverlegen bør være med i drøfting av eventuelle løsninger.
Vedrørende medisinsk forbruksmateriell vil en koordinering av utstyr mellom de ulike virksomheter
bli nødvendig.

Psykososial støtte
Støtteapparat for psykososial støtte til mennesker i krise er beskrevet under Kommunalt
krisehåndteringsapparat (side 6).
Støtteapparat for psykososial støtte kan ikke regnes inn i den ordinære bemanning ved en krise. Ved
en oppskalering av krisen vil virksomhetsleder for rus og psykisk helsetjeneste definere
arbeidsoppgavene for personalet til krisearbeid eller ordinært arbeid.
Er ulykken større enn det teamet kan håndtere og/eller dersom teamet trenger å supplere med
kompetanse fra for eksempel PPT eller helsestasjons- og skolehelsetjenesten varsles kommunens
kriseledelse.

Evakuering
Plan for evakuering og håndtering av pårørende er beskrevet i eget kapittel (side 14)
Ved behov for evakuering i et geografisk område er det viktig å ha oversikt over personer som trenger
bistand for å evakueres. Virksomhetene må ha tilgjengelig oversikt over personer med behov for
bistand, som trenger oppfølging og/eller evakuering i en krisesituasjon.
Virksomhetene i helse- og omsorgsetaten har utarbeidet egne planer for evakuering av beboere i
institusjoner og hvordan tjenesteyting til beboerne skal utføres.

Økonomi
Dersom håndtering av en krisehendelse utløser behov for ekstra ressurser (økonomiske og/eller
personelle) som ikke dekkes av omprioriteringer innenfor etaten, tas dette opp med kriseledelsen som
har de nødvendige fullmakter, se Kriseledelsen fullmakter side 7.
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Tiltakskort i DSB-CIM
For å operasjonalisere beredskapsplanen, er det utarbeidet tiltakskort i DSB-CIM. Disse tar
utgangspunkt i hendelser som er avdekket i den kommunale risiko- og sårbarhetsanalysen, men det er
også mulig å utvikle tiltakskort for andre hendelser. Utarbeiding av tiltakskort er en dynamisk
prosess. Det vil stadig komme nye tiltakskort til, og de som er vil måtte oppdateres i tråd med
erfaringer fra øvelser, virkelige hendelser og ny kunnskap.
I øyeblikket finnes følgende tiltakskort i CIM:
Svikt i data-/telesamband
Strømbrudd
Brudd på vannforsyning
Forsyningssvikt
Pandemi
Ekstremvær
Gassulykke
Storbrann
Storulykke
Omfattende akutt forurensning
Ulykke med radioaktiv stråling
Sabotasje/terror
Dambrudd
PLIVO-hendelser

Følgende hendelsestyper er vurdert i ROS-analysen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Natur- og klimahendelser
Helserelaterte hendelser
Store ulykker
Stor brann
Forsyningssvikt
Bortfall av infrastruktur
Tilsiktede hendelser
Spesielt ressurskrevende hendelser
Hendelser utenfor kommunens geografiske område
Hendelser på tvers av kommunegrensene
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Prioriterte bygninger
Ved strømbrudd
Dersom strømtilførselen blir redusert, må det avtales med Haugaland kraft om at følgende bygninger
skal prioriteres:
Pri

Bygning

Merknader

1

Brekke vannbehandlingsanlegg

1

Legevakt

2

Alders- og sykehjem, omsorgsboliger og institusjoner

3

Rådhuset

4

Dyr/dyrehold

5

Bedrifter som håndterer fersk mat

6

Mottakssentraler ved evakuering

7

Industri

Prioriterte bygninger dersom det oppstår brudd på vannforsyningen
Dersom vanntilførselen blir redusert eller forsvinner helt, er vannverkene i kommunen pålagt å
prioritere følgende bygg/installasjoner/hensyn:
Pri

Bygning

Merknader

1

Legevakt

2

Alders- og sykehjem, omsorgsboliger og institusjoner

3

Rådhuset

4

Dyr/dyrehold

5

Bedrifter som håndterer fersk mat

6

Mottakssentraler ved evakuering

7

Industri

Dersom vannforsyningen faller ut kan vannforsyning i noen grad dekkes med tilkjørt drikkevann eller
offentlige vannposter. I verste fall vil en måtte gå over til «nødvann» (urenset).
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Hvis kommunen selv rammes
I de fleste hendelsene som er vurdert i ROS-analysen, er kommunen en samfunnsaktør på sida av
selve hendelsen. «Kommunen» er da brukt om det overordnede nivået og tjenesteapparatet, ikke
førstelinjetjenester som brannvesen og legevakt som vil bli faglig berørt av et stort antall hendelser.
I et antall aktuelle hendelser, kan både det overordnede nivået og tjenesteapparatet rammes kraftig og
få problemer med å utføre sine funksjoner. Det gjelder hvis rådhuset skulle bli utilgjengelig (mindre
sannsynlig), strømforsyning og telefon/datanettverk faller ut (sannsynlig, men ikke over veldig lang
tid) eller at en pandemi slår ut en betydelig del av samfunnet (blant de mest sannsynlige scenariene).
Det er ikke mulig å gå inn i alle slags eventualiteter, men det er likevel viktig å ha tenkt noen tanker
rundt hva som skjer når kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet (kontinuitetsplanlegging)
og når kritiske samfunnsfunksjoner utfordres.

Opprettholdelse av kritiske samfunnsfunksjoner
I ROS-analysen er det gjennomgått i hvilken grad ulike hendelser kan påvirke hverandre og i hvilken
grad de kan skape problemer med å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner, samt kommunens
evne til å holde i gang sine virksomheter i krisesituasjoner.
Kommunen er en mangfoldig samfunnsaktør som skal ivareta blant annet tjenesteproduksjon,
myndighetsutøvelse og overordnet samfunnsplanlegging, i tillegg til at en har et betydelig ansvar for
samordning, kommunikasjon og praktisk bistand hvis «det smeller».
En kan eksempelvis tenke seg at en skole, en barnehage eller et sykehjem brenner. Da rammes
brukerne, selv om ikke nødvendigvis noen blir skadd i hendelsen. Enten må virksomheten da
innstilles for en periode eller den må flyttes til midlertidige lokaler. Karmøy kommunes vurdering er
at en vil kunne takle de aller fleste slike hendelser uten vesentlige belastninger for brukerne. I ROSanalysen er det pekt på at kommunen besitter høy faglig kompetanse. En desentralisert driftsstruktur
er framhevet som et aktivum i en slik sammenheng, ettersom det skal veldig mye til at mange
driftsenheter rammes på en gang.

Etablering av kriseledelsen dersom rådhuset ikke er tilgjengelig
Det er ikke utenkelig i en tilstrekkelig stor hendelse at rådhuset enten blir skadd eller utilgjengelig
utenfra. Det vil sette mange funksjoner på prøve. I denne omgang avgrenses problemstillingen til
kriseledelsesfunksjonen. I et slikt tilfelle må kriseledelsen flyttes til et lokale, som fortrinnsvis har
strøm, telefonforbindelse og datanettverk tilgjengelig. Det er mer enn 100 lokasjoner i Karmøy
kommune som har det, og mange av dem ville kunne gi kriseledelsen tilfredsstillende arbeidsvilkår.
Dersom ikke annet er angitt, er Vea sykehjem alternativ lokasjon for etablering av kriseledelse.

Beredskapsarbeid uten tilgang til strøm/telefon/datanettverk
Bortfall av sentral infrastruktur som strøm, telefonforbindelse og datanettverk vil i seg selv være en
stor utfordring. Denne blir ikke mindre av at beredskapsarbeidet også baserer seg på tilgang til slik
infrastruktur.
Som påpekt ellers i denne planen, er mye av krisehåndteringen basert på bruken av det digitale
verktøyet DSB-CIM. Der ligger planverket, ressurslistene, kontaktlistene, tiltakskorta og andre
hjelpemidler, og der føres loggen for hendelsen.
Krisehåndtering vil utmerket kunne la seg gjøre uten tilgang til DSB-CIM. I beredskapsrommet skal
det til enhver tid ligge papir-backup av den informasjonen som finnes i CIM og papirversjoner av de
mest aktuelle hjelpemidlene (blant annet logg-skjema).
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For å sikre en viss telefonkontakt i en akuttfase, er det innkjøpt en satellitt-telefon til rådhuset. Det kan
på sikt være aktuelt å kjøpe flere. Det vil også bli vurdert å anskaffe andre løsninger, så som
radiotelefoni og det nye nødnettet. Flere eksterne aktører vil også kunne bidra med
kommunikasjonsløsninger i en krisesituasjon (radioamatører, sivilforsvar, Røde Kors mv).
I en gitt situasjon vil kriseledelsen måtte avveie ulempene med å greie seg uten slik infrastruktur mot
ulempene og tidsbruken som vil være forbundet med å flytte krisehåndteringen til et lokale der det
finnes strøm, telefon og datanettverk.

Hvis nabokommuner rammes
Karmøy kommune har også plikt til å stille opp dersom en hendelse rammer andre kommuner. I
henhold til helse- og omsorgstjenesteloven skal kommuner (dersom forholdene tilsier det) også yte
bistand til andre kommuner ved ulykker og andre akutte situasjoner. Tilsvarende har selvsagt også
Karmøy rett til slik bistand når det er nødvendig.
Karmøy kommune inngår i mange interkommunale sammenhenger hvor det er naturlig både å tilby
hjelp og å stille opp når en blir anmodet om det, også ut over det som følger direkte av loven. På Ytre
Haugalandet er det et nettverk av beredskapskoordinatorer. På fylkesnivå inngår Karmøy i
Kommunalt informasjonsforum Rogaland (KIR), der kommunene har forpliktet seg til å bistå
hverandre med informasjonstjenester i krisesituasjoner.
Det er naturlig at behov for eller tilbud om bistand rettes tjenestevei via rådmannen.
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Langvarige hendelser,
normalisering, oppfølging
Langvarige hendelser
Det er lett å tenke på store uønskede hendelser som akutte og kortvarige. Ofte er det da også å komme
i gang med krisehåndteringen som byr på de største utfordringene. Eksempelvis kan det være
avgjørende å komme ut med befolkningsvarsling eller korrekt og relevant informasjon i løpet av den
første halvtimen.
Men ikke sjelden vil hendelser strekke seg over flere døgn og ha ettervirkninger som sitter i mye
lengre. Da er det nødvendig å ha tenkt gjennom hvordan systemer skal holdes gående, blant annet
hvordan personell skal skiftes ut. I denne planen er hendelser som strekker seg over flere dager å
betrakte som langvarige.

Forlegning
En hendelse som strekker seg over mer enn én dag, innebærer blant annet at det kan være behov for å
skaffe overnattingsmuligheter til evakuerte og andre berørte.
Karmøy kommune har ikke noen egen avtale med overnattingssteder. I DSB-CIM finnes det oversikt
over en rekke mulige overnattingsplasser – fra hotell via campingplasser til mindre pensjonater.
Det er viktig i en krisesituasjon å mobilisere «sivilsamfunnet». Det offentlige skal være forsiktig med å
overta ansvar for den enkelte og lokalsamfunnet har for å prøve å finne løsninger. Svært ofte vil det gi
gode resultater. Dersom det ikke finnes overnattingsmuligheter i berørtes familie, omgangskrets eller
lokalsamfunn, må kommunen bidra til å finne hensiktsmessige løsninger.

Utskifting av personell
En hendelse som varer utover en dag, vil også utløse behov for erstatning av personell. Det gjelder
både operative mannskaper, støttepersonell og medarbeidere på strategisk nivå (kriseledelsen).

Nedtrapping, normalisering
●
●
●

Kriseledelsen vedtar at krisen er over og at kommunen går tilbake til vanlig drift
Nødvendig etterbehandling av innsatspersonell og eventuelt pårørende i en kort
nedtrappingsfase. Senere behandling bør overtas av primærhelsetjenesten.
Evaluering

Rapportering
Alle hendelser som innebærer at krisestab settes (at kriseledelsen samles, at beredskapsplanen
iverksettes) krever rapport til Fylkesmannen. Det er nødvendig å rapportere snarest mulig etter at
krisestab er satt og minimum også når hendelsen anses som over. I tillegg kan det være aktuelt å
rapportere underveis.

Evaluering
Alle hendelser som innebærer at krisestab settes (at kriseledelsen samles, at beredskapsplanen
iverksettes) krever evaluering i ettertid. Evalueringen skal dokumentere hendelsen og gi informasjon
om hvordan den ble håndtert av kriseledelse og andre involverte. Det er spesielt viktig å få med
læringspunkter og tiltakspunkter med tanke på oppfølging i senere planverk.
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Andre relevante planer
Planer – egne og andres - med relevans for kommunens overordnede beredskap/krisehåndtering

Kommunale planer
Plan
Kommuneplanen

Ansvarlig for planen
Kommuneplanlegger

Oppdatert?
(når?)
2015

Kommentarer
Kommuneplanen omfatter en arealdel (kart) og en
samfunnsdel (tekst) og er nært knyttet til en
overordnet kommunal planstrategi. Planene ble
vedtatt i juni 2015, mens planstrategien ble vedtatt
i 2016.
Ny kommunal planstrategi skal opp til
behandling i 2020.
Kommuneplan og kommunal planstrategi finner
du på kommunens nettside:
https://www.karmoy.kommune.no/politikk-ogadministrasjon/styringsdokumenter/planergjeldende/planstrategi-og-kommuneplan/

Smittevernplan

Smittevernlegen

2016

Revisjon hvert 4. år.
Smittevernplan for Karmøy kommune finner du
på kommunens nettside:
https://www.karmoy.kommune.no/content/upl
oads/2019/01/Smittevernplan_2016.pdf

Sikkerhets- og
beredskapsplan
for vannverket:
Består av to
beredskapsplaner i dag:
Beredskapsplan
for transport av
vann og avløp i
Karmøy
kommune
Beredskapsplan
Produksjon av
drikkevann

VAR-sjefen, teknisk etat.

VAR-sjef er ansvarlig
for at vedlikehold og
ajourføring av
beredskapsplanen
gjennomføres. HMSKansvarlig er tildelt
oppgaven for
vedlikehold og
ajourføring.

Beredskaps
plan for
transport av
vann og
avløp i
Karmøy
kommune er
datert
17.03.2014

Beredskapsplan transport av vann og avløp
gjelder for drift av transportnettet og
omfatter rutiner ved unormale situasjoner
og ulykker og varslingslister mv.
Beredskapsplan, produksjon av drikkevann
gjelder all beredskap for Brekke
Vannbehandlingsanlegg og omfatter
varslingslister mv.
Ligger i CIM
I desember 2019 startet arbeidet med å lage
en felles sikkerhets- og beredskapsplan for
vannverket, herunder transport av vann og
avløp og produksjon. Arbeidet ferdigstilles
ila. 2020.

Beredskapsplan for Karmøy kommune 2020 – side 33

Beredskapsplan
mot
vassdragsulykker

VTA (vassdragsteknisk
ansvarlig)

Sist revidert
23.01.2019

Planen har som hovedinnhold en beskrivelse av
magasin og damanlegg i Karmøy kommune,
tilsynsprogram, vurdering av mulige forløp ved
dambrudd, tiltak for å redusere/avverge skade,
rutiner ved ekstrem vannstand, organisasjonskart.

Ligger i CIM
Beredskap mot
akutt
forurensning

IUA Haugesund region.
IUAs leder.

2015,
kontinuerlig

Teknisk sjef og brannsjef.

Planen gjelder geografisk for Nord-Rogaland og
Sunnhordland beredskapsområde, inkludert
Odda, Ullensvang og Jondal beredskapsområde.
Planen omhandler beredskapsorganisasjon for
interkommunale utvalg mot akutt forurensning
(IUA), aksjonsnivåer, vaktordning og
mobilisering, aksjonsplanlegging og
utstyrsoversikt.
Planen finnes på
http://karmsundhavn.no/iua
https://docplayer.me/17648546-Beredskapsplanakutt-forurensning-iua-haugesund-region.html

Dokumentasjon
av brannvernet

Brannsjefen, teknisk etat.

2008

Dokumenter omhandler brann- og
redningsvesenets organisering, bemanning og
utstyrssituasjon.
https://www.karmoy.kommune.no/content/upl
oads/2019/04/Retningslinjer-fra-Haugalandbrann-og-redning-om-tilrettelegging-forrednings-og-slokkeinnsatser.pdf

Objektplaner til
bruk ved PLIVOhendelser

Politiet i samarbeid med
oppvekst- og kulturetaten
og SLT

2015

Objektplaner finnes for alle skolene og
barnehagene. Det jobbes også med å få til planer
for hva som skal gjøres ved en slik hendelse.

Hovedplan for
avløp 2016-2023

VAR-sjefen

2015

Planens hensikt: Utarbeide et effektivt
styringsredskap for kommunens avløpspolicy
med sikte på et samlet, bærekraftig og optimalt
avløpssystem som ivaretar: - Krav til nasjonale
forskrifter - Lokale miljøhensyn - Lokale
brukerinteresser - Framtidig utvikling - Framtidig
klimaendring
Planperioden er satt til 8 år - det vil si at etter 8 år
skal vi ha en fullstendig revisjon av planen.
https://www.karmoy.kommune.no/content/upl
oads/2018/03/hovedplan-avlop-2016-2023.pdf
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Andres planer
Plan

Ansvarlig for planen

Beredskapsplan for
Haugaland Kraft AS

Haugaland Kraft AS

Beredskapsplan for
Karmsund havn IKS

Karmsund Havn IKS

Beredskapsplan Tforbindelsen

Statens vegvesen

Oppdatert? (når?)

Kommentarer

Under revisjon

Kan skaffes på etterspørsel.

"KH
Beredskapsplan"
datert 10.11.2017 og
dokumentet "DG
Beredskapsplan"
(farlig gods) datert
01.03.2018.

Kontaktperson: Sikkerhets- og
beredskapsleder (HSSEQ) i
Karmsund Havn

2013
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Ressurser, kontaktlister
og skjemaer
Det meste av oversikter, skjemaer med videre er fra denne versjonen tatt ut av beredskapsplandokumentet og lagt inn i DSB-CIM. Alle dokumenter vil ligge som papir-backup i beredskapsrommet.

Ressurslister
I DSB-CIM er det i øyeblikket ressurser fordelt på følgende kategorier:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tekniske redningsressurser
Særskilt SAR-ressurser (søk og redning)
Spesialkompetanse
Samband og kommunikasjonsutstyr
Oljevern
Innsatsmannskaper
Helseressurser
Forpleining
Forlegning
Dykking
Båttyper

Kontaktlister
I DSB-CIM finnes en rekke forskjellige lister over kontaktpersoner (ut over ressurslistene) både internt
i kommunen og eksternt. Ansatte i kommunen er organisert ut fra hvor de hører til i organisasjonen,
slik at det er mulig å søke fram de som hører til f.eks. samme etat eller avdeling. Ellers omfatter listene
kontaktpersoner til eksterne aktører som Avinor (flyplassen), Fylkesmannen, kirken, Frivillige
Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF), medier, Norske Kvinners Sanitetsforening, andre
kommuner i Rogaland, Heimevernet og Karmsund Havn.

Operative skjemaer
Følgende skjemaer finnes. De ligger som maler under «rapporter» og kan blant annet brukes som
rapporter til Fylkesmannen:
● Førstemøte for kommunens kriseledelse
● Kommunikasjonsplan i hendelsen
● Statusmøte i kriseledelsen
● Situasjonsrapport
Loggskjema for kriseledelsen og logg for mottak ved evakuering finnes i papirversjon, men de skal
bare brukes dersom DSB-CIM ikke er tilgjengelig.
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SAKSPROTOKOLL - BEREDSKAPSPLANER I KARMØY KOMMUNE
Formannskapet behandlet saken den 27.01.2020, saksnr. 9/20
Behandling:
Thorheim (Kl) foreslo at det ble avholdt en orientering om beredskapsarbeid og
beredskapsplanverket i forkant av et kommunestyremøte.
Nilsen (Ap) foreslo at orienteringen avholdes i forkant av kommunestyremøtet 10.02.2020.
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Risiko- og sårbarhetsanalyse 2020 godkjennes og legges til grunn for videre utvikling av
samfunnssikkerhetsarbeidet i Karmøy kommune.
2. Beredskapsplan 2020 tas til orientering.
3. Plan for oppfølging av kommunal beredskap 2020 tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ove Røys
19/7148

Arkiv: 140
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet

27.01.2020

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - PLANPROSESS OG ORGANISERING

Rådmannens forslag til vedtak:
1.
Det oppnevnes et politisk arbeidsutvalg fra formannskapet til de forestående
planprosessene som skal lede fram til en ny versjon av kommuneplanens samfunnsdel.
Utvalget består av følgende medlemmer:
2.
Arbeidsutvalget er et underutvalg uten formell vedtaksmyndighet. Utvalget rapporterer
jevnlig til formannskapet om status, framdrift og aktuelle problemstillinger som ønskes
avklart.
3.

Det forutsettes at det etableres tett samhandling med de administrative aktørene som
rådmannen oppnevner til planarbeidet.

4.

Kommunestyret har i sak 149/19 vedtatt en framdrift, som tilsier endelig vedtak i løpet av
første halvår 2021. Formannskapet ber om at planarbeidet organiseres og iverksettes
basert på ovennevnte vedtakspunkter og vedtatt tidsramme for gjennomføring.

SAKSFRAMSTILLING
Bakgrunn for saken
Kommunestyret har i sak 149/19, med tittel «Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel»,
vedtatt at formannskapet får en sentral rolle i dette planarbeidet. To av vedtakets punkter har slik
ordlyd:

Punkt 3:
Formannskapet fungerer som politisk utvalg for planprosessen- jamfør delegasjonsreglement
vedtatt i K-sak 115/16. Formannskapet forutsettes å ha en aktiv rolle og kan ved behov oppnevne
underutvalg blant egne medlemmer til deltakelse i ulike faser av planarbeidet.
Punkt 4:
Rådmannen bes om å følge opp denne saken ved å utarbeide et konkret forslag til organisering og
gjennomføring av planprosessen. Forslaget legges fram til beslutning i formannskapet.
Den foreliggende saksutredningen bygger på nevnte kommunestyresak. Kopi av dokumenter i
K- sak 149/19 følger derfor vedlagt som grunnlagsinformasjon til orientering
Rådmannens kommentarer og vurdering
Med utgangspunkt i ovenstående omtale av bakgrunn, velger rådmannen å avgrense
saksutredningen ved å gå rett på konkrete forslag til organisering og gjennomføring av den
forestående planprosessen.
Organisering av planarbeidet
Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel vil kreve betydelig engasjement, innsats og
ressursbruk. Det er derfor, etter rådmannens vurdering, viktig at denne oppgaven ikke blir en
sak som mister fokus i konkurransen med andre sentrale og krevende utfordringer.
Formannskapet får erfaringsmessig mange sentrale saker til behandling, noe som lett kan
resultere i at ressurser til aktiv deltakelse i planprosessene blir satt under sterkt press.
Ut fra dette skisseres en organisering der et mindre arbeidsutvalg fra formannskapet, gjerne i
størrelsesorden fra 3 til 4 personer, og planmedarbeidere i rådmannens stab blir tillagt et særlig
ansvar for å sikre gjennomføring av planarbeidet. Dette vil kunne bidra til at administrasjonen
kan få raske politiske signaler og avklaringer underveis i planprosesser og påfølgende
planproduksjon. Derved kan en sikre en tilfredsstillende framdrift i arbeidet.
Rådmannen er innforstått med at en her toner ned kommunelovens klare rollefordeling mellom
politikk og administrasjon.
Dette er et bevisst valg der siktemålet er å etablere en prosess som kan resultere i god forankring,
både politisk og administrativt. En slik arbeidsform har etter rådmannens syn vist seg å være
hensiktsmessig ved tidligere gjennomførte komplekse planleggingsoppgaver i kommunen.
Selv om det opprettes egne underutvalg så vil likevel formelle krav til saksbehandling og vedtak
ligge fast. Dette understrekes av at kommunestyret ikke kan delegere endelig vedtak av
kommuneplanen til underliggende organ, noe som framgår av plan- og bygningslovens
bestemmelser i § 11-15.

I slikt planarbeid inngår ulike medvirkningsprosesser og formelle høringer. Formannskapet bør
holdes jevnlig informert og trekkes inn som aktive bidragsytere i arbeidet ved behov for
avklaringer. Slik kan en sikre forankring i besluttende organ, samt å ivareta hensynet til
offentlighet knyttet til planarbeidet. Referater og annet skriftlig materiale fra arbeidsmøter vil
også bidra til dette.
Ved ulike milepæler kan også andre aktuelle politiske organ involveres i arbeidet i en eller annen
form. En kan her se for seg alt fra korte orienteringer til seminarer eller heldags workshops.
Figuren nedenfor søker å gi et bilde på aktører og planprosesser, slik det er foreslått fra
rådmannens side.

Figur 1: Organisering av prosessen
Planleggingens faser og innhold
Mer konkret kan innholdet i planarbeidet illustreres slik det framgår av figur 2. Denne er vist i
kommunestyresak 149/19, som det tidligere er referert til, men kan også være relevant i
foreliggende sak.
Figuren antas å være relativt selvforklarende. Det vil likevel være naturlig å påpeke at de ulike
elementene, som i figuren illustreres som klart avgrensede faser, trolig vil gå over i hverandre på
ulikt vis i det praktiske planarbeidet.

Figur 2: Innhold i planarbeidet

Framdrift
Når organisering og deltakere til det foreslåtte arbeidsutvalget er på plass, vil det være en
naturlig innledende oppgave å foreta en nærmere konkretisering av planarbeidets innhold, faser
og framdrift. Kommunestyrets vedtak i sak 149/19, der det forventes endelig vedtak i første
halvår 2021, krever at arbeidet startes umiddelbart med aktiv deltakelse både fra politisk og
administrativt oppnevnte aktører. Plan- og bygningslovens bestemmelser har klare føringer for
hvilke formelle rammer en må holde seg innenfor når det gjelder tidsfrister knyttet til
annonsering, høringer og offentlig ettersyn. Samtidig er planprosesser tidkrevende med
betydelig ressursbruk knyttet til gjennomføring, produksjon av plandokumenter og
saksbehandling.
Rådmannens konklusjon
Rådmannens vurderinger i denne saken har ledet fram til et forslag til vedtak i 4 punkter. Her
foreslås en konkret organisering for å komme i gang med denne krevende og viktige
planoppgaven.
Hvis formannskapet slutter seg til forslaget så er det ønskelig at politisk representasjon i et eget
arbeidsutvalg, slik det er invitert til i vedtakets punkt 1, blir avklart som en del av
formannskapets behandling av saken.

Rådmannen i Karmøy, 09.12.2019

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
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REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret slutter seg til at prosessen for å utarbeide en ny versjon av
kommuneplanens samfunnsdel startes opp og gis høy prioritet.
2. Rammene for organisering og gjennomføring av planarbeidet skal basere seg på
innholdet i foreliggende saksutredning. Planen skal i samsvar med dette trekke opp
overordnede mål og strategier for Karmøy kommune som samfunn og -organisasjon.
3. Formannskapet fungerer som politisk utvalg for planprosessen- jamfør
delegasjonsreglement vedtatt i K-sak 115/16. Formannskapet forutsettes å ha en aktiv rolle
og kan ved behov oppnevne underutvalg blant egne medlemmer til deltakelse i ulike
faser av planarbeidet.
4. Rådmannen bes om å følge opp denne saken ved å utarbeide et konkret forslag til
organisering og gjennomføring av planprosessen. Forslaget legges fram til beslutning i
formannskapet.
5. Kommunestyret ber om å bli holdt orientert om framdriften i planprosessene. Det skal
være et siktemål at kommunestyret kan vedta planen senest i løpet av første halvår 2021.

SAKSFRAMSTILLING

Sammendrag av saken:
Alle kommuner skal ha en kommuneplan som omfatter følgende to hoveddeler:
- samfunnsdel
- arealdel
Samfunnsdelen blir i ulike sammenhenger omtalt som «kommunens viktigste plan», men det kan
reises tvil om den har fått en slik utforming og funksjon i mange kommuner.
Det blir ofte mest fokus på kommuneplanens arealdel. Arealdelen er et juridisk dokument, som
har omfattende krav til offentlighet og medvirkning for å sikre rettsvern for berørte parter og
fastsette en arealbruk som ivaretar sammensatte samfunnsinteresser.
Samfunnsdelen kan imidlertid spille en sentral rolle som politisk og administrativt
styringsverktøy. For å underbygge dette bør samfunnsdelen gis et større fokus både når det
gjelder planprosessen og det planproduktet som kommer som resultat av denne.
Det er videre et hovedpoeng at samfunnsdelen utformes og gis et innhold som en overordnet
plan med fokus på hovedmål og satsningsområder, uten omfattende og voluminøs beskrivelse
av kommunens ulike virksomheter og oppgaver. Sammenhengen mellom økonomiplanen og
samfunnsdelen er også et sentralt fokusområde.
I den foreliggende saksutredning argumenteres det for å knytte revisjon av samfunnsdelen tett
opp mot valgperiodene for å sikre politisk forankring. Det skisseres ut fra dette forslag til
opplegg og gjennomføring av full revisjon av kommuneplanens samfunnsdel i første halvdel av
inneværende kommunestyreperiode.

Bakgrunn for saken:
Paragraf 11-1 i Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) innledes
slik:
«Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel…»
I paragraf 11.2 står videre:
« Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for
kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en beskrivelse og
vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen.
Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den
skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal
virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private….»
Gjeldende samfunnsdel for Karmøy kommune 2014-2023 ble vedtatt i kommunestyret den
16.06.2015. Det er et omfattende dokument på totalt 159 sider og gir samlet et godt
kunnskapsgrunnlag for kommunens virksomhet. Dokumentets innhold og forankring i den
kommunale organisasjonen må imidlertid kunne hevdes å ha et forbedringspotensiale.
I rådmannens forslag til Planstrategi 2020-2023, som kommunestyret vil få til behandling på
nyåret 2020, blir det foreslått å gjennomføre full revisjon av kommuneplanen- både samfunnsdel
og arealdel. Dette er omfattende og komplekse oppgaver, men like fullt meget sentrale prosesser
og planprodukter for kommunes framtidige utvikling.
Mange kommuner har erfart at kommuneplanen stort sett forbindes med arealdelen.
Samfunnsdelen framstår ofte som et dokument, som enten blir noe vagt i form og innhold eller

på motsatt vis blir altfor detaljert og omfattende til å fylle rollen som et overordnet
styringsverktøy.
Hovedinnholdet i denne saken er å legge opp til en prosess som kan bidra til at
kommuneplanens samfunnsdel i Karmøy kommune får en status og et innhold som gjør den
egnet til å bli et sentralt og overordnet styringsdokument, med god forankring og bruk i den
samlete kommunale organisasjonen.
Kommunalt plansystem; formaliteter, innhold og sammenhenger:
Det kommunale plansystemet inneholder mange begreper og plantyper, som nok kan være noe
vanskelig å skille fra hverandre for ulike aktører. Det kan derfor være aktuelt med en kortfattet
omtale av dette for å få en bedre forståelse for sammenhengene mellom de ulike planaktivitetene
og -dokumentene.
Følgende figur, i noe forenklet form, kan illustrere de ulike hovedelementene og hvordan
sammenhengen mellom disse er tenkt å være.

Figur 1: Plansystemet
Nedenfor er det formulert noen korte beskrivelser i et innledende forsøk på å illustrere hvilke
emner og hvilket nivå de ulike deler av plansystemet er ment å ivareta.
Kommunal planstrategi:
Omhandler sentrale utfordringer i gjeldende valgperiode og hvilke planoppgaver som må
gjennomføres for å møte disse.
Kommuneplanens samfunnsdel:
Trekker opp hvilke overordnete mål og satsningsområder som skal prege kommunens utvikling i
et langsiktig perspektiv.
Kommunens arealdel:
Angir hvordan kommunenes samlede arealer skal disponeres for å bygge opp under en ønsket
utvikling i kommunen.
Temaplaner:

Slike mer konkrete tema- eller fagplaner utarbeides for ulike sektorer og emner for å konkretisere
og oppnå de overordnete målene.
Budsjett og økonomiplan:
Beskriver økonomiske rammer og prioriteringer for oppgaver og investeringer, som skal
gjennomføres for å utvikle kommunen i samsvar med vedtatte satsningsområder.
Kommuneplanens samfunnsdel- formelle rammer for planprosessen:
Kommunen står relativt fritt når det gjelder hvilke prosesser som skal gjennomføres og hvilke
aktører som skal involveres, for å komme fram til en endelig vedtatt samfunnsdel av
kommuneplanen. Det samme gjelder planens utforming og innhold. Lov om planlegging og
byggesaksbehandling, gjerne forkortet til pbl., har imidlertid noen konkrete bestemmelser som må
oppfylles i en slik planprosess. Hovedtrekkene i disse skal beskrives i det følgende:
Varsel om oppstart av planarbeidet- jfr. pbl. § 11-12
Når planarbeidet igangsettes, skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles om
formål og viktige problemstillinger for planarbeidet.
Utarbeiding av planprogram- jfr. pbl. § 4-1 og § 11-13
Det skal utarbeides et såkalt planprogram som redegjør for formålet med planarbeidet,
planprosessen med frister og deltakelse, opplegg for medvirkning, behov for utredninger med
mer. Fra gjeldende delegasjonsreglement for Karmøy kommune, vedtatt i sak 115/16, siteres
følgende: « Kommunestyret delegerer til formannskapet å fatte vedtak om planprogram for
kommuneplan og kommunedelplaner.»
Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med
varsling av planoppstart. Frist for uttalelse er minimum 6 uker.
Høring av planforslag- jfr. pbl. § 11-14
Når planforslag er utarbeidet, skal dette sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
Høringsfristen er også her minimum 6 uker.
Vedtak av kommuneplan- jfr. pbl. § 11-15
Paragrafen innledes med følgende setning med rådmannens understreking: «Kommunestyret
selv vedtar kommuneplanen…» Denne lovformuleringen medfører at vedtaksmyndigheten ikke
kan delegeres til annet organ.
Nasjonale føringer:
Regjeringen skal hvert fjerde år legge fram nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. Dette går fram av plan- og
bygningsloven § 6-1. De nasjonale forventningene skal følges opp i fylkeskommunenes og
kommunenes arbeid med planstrategier og planer, legges til grunn for statlige myndigheters
medvirkning i planleggingen.
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023;
vedtatt ved kongelig resolusjon 14. mai 2019 trekker blant annet opp følgende føringer som bør
legges til grunn i planleggingen:
- Fylkeskommunene og kommunene legger FNs bærekraftmål til grunn for samfunns- og
arealplanleggingen.

-

-

Regionale planer og kommuneplanens samfunnsdel brukes for å gi strategisk retning til
samfunnsutviklingen og for å gjøre planleggingen mer forutsigbar. Planene følges opp i
økonomiplanleggingen.
Kommunene utarbeider arealstrategier som del av kommuneplanens samfunnsdel, og legger disse
til grunn ved revisjon av kommuneplanens arealdel.
Kommunene prioriterer arbeidet med planstrategi for å sikre at planene er oppdaterte og møter
framtidens behov, også i forbindelse med kommunesammenslåinger.

FNs bærekraftmål, som det refereres til ovenfor, blir ofte illustrert slik det framgår av følgende
figur:

Figur 2: FNs bærekraftmål

Vurdering:
Samfunnsdelen som styringsverktøy
Sentrale temaer i FNs bærekraftmål kan danne grunnlag som et overordnet rammeverk for
utforming av samfunnsdelen. Samtidig bør en legge vekt på å unngå at et slikt perspektiv kan
medføre generelle og lite konkrete mål og satsningsområder, som ikke tar tilstrekkelig grep om
lokale utfordringer. Samfunnsdelen bør inneholde politiske prioriteringer som kan følges opp i
temaplaner og økonomiplaner.
Hvis samfunnsdelen skal være det politiske styringsverktøyet, som Plan- og bygningsloven og
Kommuneloven legger til grunn, så gir dette etter rådmannen sin vurdering følgende sentrale
føringer:
- Samfunnsdelen må knyttes opp mot valgperiodene. Planprosesser og vedtak bør
gjennomføres så tidlig som mulig i disse hvis samfunnsdelen skal ha den styrende og
sentrale rollen den er tiltenkt. Samfunnsdelen omtales gjerne som «kommunens viktigste
plan».
- Det må være en tydelig kobling til økonomiplanen, slik kommuneloven legger til grunn.

Noen dilemmaer:
Prosessene som leder fram mot en revisjon av kommuneplanen blir ofte lange og omfattende.
Dette resulterer gjerne i sluttbehandling sent i kommunestyreperioden, eller kanskje også at
prosessene videreføres til en ny kommunestyreperiode. Konsekvensen kan lett bli manglende
politisk forankring.
Ønsket om at prosessen med samfunnsdelen bør gjennomføres tidlig i valgperioden med politisk
forankring kan således være utfordrende.
I tillegg er det i vår kommune gjennomført andre prosesser som grenser opp mot de emner som
skal behandles i samfunnsdelen. Rådmannen vil her spesielt nevne Målkart for Karmøy kommune
og kommunens Lederprinsipper.
Det blir da en sentral utfordring å unngå at planprosessene blir så komplekse at målsetningen
om å få vedtatt samfunnsdelen tidlig i planperioden ikke lar seg realisere.
Samfunnsdel og arealdel - to separate planprosesser
Samfunnsdelen bør være dynamisk og sette fokus på de overordnete mål og utfordringer, som
kommunestyret ønsker å trekke fram. Arealdelen vil ha et mer statisk preg og må være langsiktig
og forutsigbar. Sistnevnte er et juridisk dokument med strenge krav til formaliteter, offentlighet
og medvirkning. Dette resulterer ofte i lengre tidsforbruk og mer omfattende prosesser. Det er
derfor, etter rådmannens vurdering, hensiktsmessig å utarbeide kommuneplanens to hoveddeler
som separate planoppgaver. I følgende figur er dette illustrert med utgangspunkt i
gjennomføring i løpet av tidsrammen for en valgperiode.

Valgperioden
Planleggingsaktivitet

1. år

2.år

3.år

4.år

Planstrategi

Samfunnsdelenprosess og vedtak

Revisjon av arealdelen

Figur 4: Faser i planprosessene
Samfunnsdelens innhold og oppbygging må være egnet som et politisk styringsverktøy, som kan
følges opp og konkretiseres på administrativt nivå. De ulike etatene /sektorene må vurdere
hvilke innsatsområder i samfunnsdelen som de har ansvaret for å følge opp og hvordan dette
skal gjøres. Resultatet av disse administrative prosessene skal deretter vurderes i arbeidet med
budsjett og økonomiplan.
En grovmasket skisse til innhold og prosess for arbeidet med ny samfunnsdel kan illustreres i
følgende figur:

Figur 4: Innhold og prosess

For å lykkes med en slik modell må det etableres hensiktsmessige samhandlingsarenaer mellom
politisk og administrativt nivå.
Forholdet mellom kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen
Fra paragraf 11-1 i Lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl.) utheves følgende:
Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel
Videre står det:
Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år
eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven § 44 kan inngå i handlingsdelen.
Begrepet og innholdet i det som lovteksten benevner som handlingsdel har vist seg å være
utfordrende for mange kommuner. Ny kommunelov, som nylig har trådt i kraft, har en annen
paragrafinndeling enn det som framgår av teksten i plan- og bygningsloven. Men mer vesentlig
er det at en har en sentral forskjell i innhold mellom de to lovene når det gjelder
kommuneplanens handlingsdel. Dette framgår av følgende lovtekst med rådmannens
understreking:
Plan- og bygningsloven:
- Økonomiplanen etter kommuneloven § 44 kan inngå i handlingsdelen.
Den nye kommuneloven- § 14-4:
- Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og
bygningsloven § 11- 1 fjerde ledd.
Det er ut fra ovennevnte et behov for samordning mellom disse lovtekstene. Rådmannen vil
signalisere at kommunelovens formulering, der økonomiplanen i realiteten blir samfunnsdelens
handlingsdel, framstår som et rasjonelt og hensiktsmessig alternativ. Det stiller imidlertid noen
sentrale krav både til samfunnsdelens- og økonomiplanens utforming og innhold.
Økonomiplanen må vise hvordan satsningsområder og hovedmål i kommuneplanens
samfunnsdel følges opp. Når økonomiplanen skal utgjøre kommuneplanens handlingsdel,
innebærer det at den i tillegg til økonomi prioriterer hvordan organisasjonen skal arbeide for å

oppnå de mål og satsningsområder som samfunnsdelen legger til grunn. I en mer
stikkordsformet beskrivelse kan kravene til de ulike planene og aktørene omtales slik:
Samfunnsdelen:
- Samfunnsdelen bør ikke være for omfattende.
- Planen bør omhandle noen tydelige hovedmål og satsningsområder der kommunestyrets
prioriteringer og satsningsområder framgår.
Økonomiplanen:
- Dokumentet bør ha en innledende referanse til samfunnsdelen.
- Samfunnsdelens hovedmål og satsningsområder følges opp i økonomiplanen
Kommuneorganisasjonen:
- Det må vektlegges å skape en felles forståelse for bruk av plansystemet der
samfunnsdelen vil stå sentralt.
- Etater og tjenesteområder sine innspill til budsjett og økonomiplan bør tydelig forankres i
samfunnsdelens mål og satsningsområder.

Rådmannens oppsummerende kommentarer:
Planprosesser kan være krevende både når det gjelder gjennomføring og organisering. Lovverket
gir en del formelle krav som må oppfylles. I tillegg er det ofte ønskelig og nødvendig å utvikle
rammer for utvidet engasjement og medvirkning fra ulikt hold.
Resultatet blir da at det må avsettes betydelig tids- og ressursbruk både fra politisk og
administrativt nivå. Rådmannen anbefaler at dette arbeidet gis høy prioritet. Dette begrunnes
med en vurdering av at en overordnet samfunnsdel, med god forankring både politisk og
administrativt, vil kunne være et meget sentralt verktøy for å trekke opp rammer og
prioriteringer for videreutvikling av kommunens ulike roller og utfordringer.
Kommuneplanens samfunnsdel bør etter rådmannen sin vurdering stå meget sentralt og danne et
fundament for kommunens samlede planleggingsaktivitet. Dette vil kreve en økt bevissthet om
denne planen. En sentral utfordring blir da i første omgang å legge opp planprosesser som
ivaretar dette hensynet. Videre er det avgjørende at planen benyttes aktivt som styringsverktøy
og premissgiver for andre planoppgaver og ressursmessige prioriteringer i vid forstand.
Rådmannen har skissert en prosess som vil kreve tett samhandling både på administrativt og
politisk nivå. Rolleavklaring blir da et sentralt stikkord. Med en streng fortolkning av dette
begrepet er det en viss fare for at rådmannen i det etterfølgende forslag trår litt over på den
politiske beslutnings-areanaen. Rådmannen velger likevel å være konkret ut fra et perspektiv
basert på erfaring fra andre gjennomførte planprosesser med tett samhandling på politisk og
administrativt nivå. Rådmannens forslag kan oppsummeres i følgende 3 punkter:

1. Planarbeidet er i sin karakter sektorovergripende. Slike oppgaver har historisk blitt
politisk styrt med noe ulik politisk organisering. En har i enkelte tidligere
kommunestyreperioder hatt egne politiske organer benevnt Kommuneplanutvalg og Utvalg
for samfunnsplanlegging. Slike utvalg er ikke opprettet i inneværende
kommunestyreperiode. Dette medfører at rådmannen ser for seg at formannskapet vil
være en sentral aktør i arbeidet. En slik organisering kan også forankres i kommunens
vedtatte delegasjonsreglement.

2. Rådmannen foreslår, som en praktisk arbeidsform, at formannskapet oppretter et
arbeidsutvalg blant egne medlemmer for å samhandle tett opp mot administrasjonen i det
mer praktiske/ daglige planarbeidet. Denne gruppa bør ikke være for stor.
3. Ved ulike milepæler, eller når det ellers er hensiktsmessig, kan andre aktuelle politiske
organer trekkes inn i arbeidet i en eller annen form. En kan her se for seg alt fra korte
orienteringer til seminarer eller heldags workshops. Prosesser for å legge til rette for
involvering og medvirkning fra ulike eksterne instanser og interessegrupper, som går
utover lovens minstekrav slik det er beskrevet tidligere i saksutredningen, bør også
vurderes i en slik sammenheng.

Rådmannens konklusjon:
Denne saksutredningen har hatt som siktemål å omhandle kommuneplanens samfunnsdel med
et orienterende og beskrivende fokus knyttet til formål, innhold og planprosessens organisering.
Neste trinn blir å videreføre dette til praktisk gjennomføring av planarbeidet. Under forutsetning
av at kommunestyret gir sin tilslutning til at dette skal gjennomføres, basert på saksframstillingens innhold, så legger rådmannens forslag til vedtak opp til at formannskapet vil få
seg forelagt en oppfølgende saksutredning.
Her vil en konkret omhandle rammer for planprosessen der sentrale stikkord som organisering,
saksbehandling, framdrift, administrative ressurser med mer vil danne grunnlag for sakens
hoveddisposisjon.
Det vil være hensiktsmessig at en også fra politisk hold konkretiserer sin organisering og
deltakelse i den samme runden, slik at planarbeidet deretter kan startes opp og gis en prioritert
gjennomføring.

Rådmannen i Karmøy, 19.11.2019

Vibeke Vikse Johnsen
sign.

SAKSPROTOKOLL - REVISJON AV KOMMUNEPLANENS
SAMFUNNSDEL
Kommunestyret behandlet saken den 16.12.2019, saksnr. 149/19
Behandling:
Levinsen (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Naturmangfoldsplanen må prioriteres i revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel.
Innstilling enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslag fremsatt av Levinsen (SV) oversendt formannskapet uten
realitetsbehandling.

Vedtak:
1. Kommunestyret slutter seg til at prosessen for å utarbeide en ny versjon av
kommuneplanens samfunnsdel startes opp og gis høy prioritet.
2. Rammene for organisering og gjennomføring av planarbeidet skal basere seg på
innholdet i foreliggende saksutredning. Planen skal i samsvar med dette trekke opp
overordnede mål og strategier for Karmøy kommune som samfunn og -organisasjon.
3. Formannskapet fungerer som politisk utvalg for planprosessen- jamfør
delegasjonsreglement vedtatt i K-sak 115/16. Formannskapet forutsettes å ha en aktiv rolle
og kan ved behov oppnevne underutvalg blant egne medlemmer til deltakelse i ulike
faser av planarbeidet.
4. Rådmannen bes om å følge opp denne saken ved å utarbeide et konkret forslag til
organisering og gjennomføring av planprosessen. Forslaget legges fram til beslutning i
formannskapet.
5. Kommunestyret ber om å bli holdt orientert om framdriften i planprosessene. Det skal
være et siktemål at kommunestyret kan vedta planen senest i løpet av første halvår 2021.

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROSESS OG ORGANISERING
Formannskapet behandlet saken den 27.01.2020, saksnr. 10/20
Behandling:
Grindhaug (KrF) foreslo følgende personer til et politisk arbeidsutvalg til de forestående
planprosessene:
- Svanhild L. Andersen
- Rune Midtun
- Helge Thorheim
- Randi Wisnæs
Innstillingen med forslaget fremsatt av Grindhaug (Krf) enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1.
Det oppnevnes et politisk arbeidsutvalg fra formannskapet til de forestående
planprosessene som skal lede fram til en ny versjon av kommuneplanens samfunnsdel.
Utvalget består av følgende medlemmer:
- Svanhild L. Andersen
- Rune Midtun
- Helge Thorheim
- Randi Wisnæs
2.

Arbeidsutvalget er et underutvalg uten formell vedtaksmyndighet. Utvalget rapporterer
jevnlig til formannskapet om status, framdrift og aktuelle problemstillinger som ønskes
avklart.

3.

Det forutsettes at det etableres tett samhandling med de administrative aktørene som
rådmannen oppnevner til planarbeidet.

4.

Kommunestyret har i sak 149/19 vedtatt en framdrift, som tilsier endelig vedtak i løpet av
første halvår 2021. Formannskapet ber om at planarbeidet organiseres og iverksettes
basert på ovennevnte vedtakspunkter og vedtatt tidsramme for gjennomføring.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lene Yvonne Kvilhaug
20/618

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet

27.01.2020

REFERATLISTEN - FORMANNSKAPET 27.01.2020

1. Søknad om støtte til kanon på Haugalandet
2. Søknad om tilskudd til innkjøp av flishugger
3. Skatteinngang i Karmøy – November 2019
4. Skatteinngang i Karmøy – Desember 2019
5. Møteprotokoll – Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg 03.12.2019
6. Møteprotokoll – Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.12.19
7. Møteprotokoll – Eldrerådet 03.12.2019
8. Møteprotokoll – Ungdomsrådet 05.12.2019
9. Styreprotokoll – Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
10 Styringsgruppen for Haugalandspakken – endelig referat S4- 2019

11. Mail fra Uni Research Polytec v/ adm. Dir. Lothe
12. Svar – Søknad om utvidet skjenkeareal for Cafe MM Kopervik – Uteservering og MM Upstairs
13. Rapportering – politiske saker behandlet i formannskapet 2019
14. Svar – orientering om tildeling av trafikksikkerhetsmidler gjennom fylkets trafikksikkerhetsutvalg
for 2020
15. Endelig rapport etter tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap

HØRINGER
A - HØRING AV RAPPORTEN FRA EKSPERTUTVALGET OM FARLIG AVFALL
B - HØRINGSUTTALELSE - SKATTELEGGING AV VANNKRAFTVERK
C - HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I MOTORFERDSELLOVEN OG FORSKRIFT FOR
BRUK AV MOTORKJØRETØY I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG

D - HØRING OM ENDRINGER I LOV OM FOLKEHØYSKOLER - UTFASING AV TILSKUDD
TIL KORTKURS
E - HØRING AV NOU 2019: 20 EN STYRKET FAMILIETJENESTE
F - HØRING - NOU 2019: 24 - INNTEKTSFORDELING MELLOM REGIONALE
HELSEFORETAK
G - HØRING AV FORSLAG OM ENDRINGER I SOLARIEREGELVERKET
H - HØRING NOU 2019:26 - FRA STRAFF TIL HJELP
I - HØRING OM MODERASJONSORDNINGER I SFO
J - HØRING - FORENKLINGSFORSLAG OG JUSTERINGER I FOLKETRYGDLOVENS
BESTEMMELSER OM SYKEPENGER OG STØNAD VED BARNS SYKDOM
K - HØRING - VURDERING, EKSAMEN OG EKSAMENSORDNINGER I LÆREPLANENE
L - HØRING - REVISJON AV NASJONAL VEILEDER FOR MASSESKADETRIAGE
M - HØRING - ENDRING I YRKESFAGLIG TILBUDET
N - HØRING - FORSLAG TIL ALTERNATIV REGULERING AV PASIENTFORLØP I
SPESIALISTHELSETJENESTEN
O - HØRING - ENDRING I HELSEPERSONELLOVEN § 34 OG NY § 34 A - MELDING VED
HELSESVEKKELSE AV BETYDNING FOR TRAFIKKSIKKERHET

MØTEPROTOKOLL
Eldrerådet
19/6230-3
Møtested: Rådhuset, formannskapssalen
Møtedato: 03.12.2019
Tid : Kl. 10:00 – 11:45
Funksjon

Navn

Parti

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Reiersen Nils Oddvar
Farbu Olaug Stava
Ravnsnæs Ole
Vikre Inger Anne
Tveit Turid
Skorpe Harald G.
Hjelmås Else Marie Steinkopft
Bjørn Harald Johansen

Varamedlem

Bjelland Per A.

Fremmøte

SP
FRP
KL
H
AP

Forfall
Forfall
Møtte for Hjelmås Else Marie
Steinkopft
Møtte for Skorpe Harald G.

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

7. To forfall. To varamedlemmer møtte.
Kommunalsjef helse og omsorg Nora Olsen-Sund.

Referent:

Elin Vikene

Innkalling godkjent.
Saker meldt under Eventuelt. Sakslisten deretter godkjent.
Innledningsvis orienterte leder for plan og strategi Ove Røys om seniorlandsbyen på Spanne.
Leder Nils O. Reiersen startet med å gratulere Karmøy kommune med Leve hele livet-prisen
og takket kommunalsjef helse og omsorg Nora Olsen-Sund for arbeidet med dette.

Protokollen skal godkjennes i neste møte.

Saknr. 44/19
GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 05.11.2019
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Eldrerådet godkjenner protokollen fra møtet 05.11.2019.

Saknr. 45/19
KUNSTPLAN 2020-24
Behandling:
Bjelland foreslo følgende tillegg:
- Skal vi utvikle en strategi for formidling og forvaltning av kunst må vi ha en plan for
vedlikehold av det vi har.
Ravnsnæs foreslo følgende tillegg:
- Komite bestående av lokale kunstnere til å foreslå initiativer/prosjekter (rådgivende).
- Kunstplanen bør også omfatte større kunstneriske «events» (eks. lys-/lasershow) etc.
Eldrerådet støtter enstemmig innstillingen med Bjellands og Ravnsnæs forslag.
Johansen ønsker en tilbakemelding til neste møte om vedlikehold av eksisterende kunst.
Eldrerådet støtter enstemmig forslaget og ber om et notat til neste møte.
Vedtak:

Karmøy kommunestyre vedtar Kunstplan for Karmøy kommune 2020-2024 med
følgende merknader:
-

Skal vi utvikle en strategi for formidling og forvaltning av kunst må vi ha en plan for
vedlikehold av det vi har.
Komite bestående av lokale kunstnere til å foreslå initiativer/prosjekter (rådgivende).
Kunstplanen bør også omfatte større kunstneriske «events» (eks. lys-/lasershow) etc.

Saknr. 46/19
BOSETTING AV FLYKTNINGER 2020
Behandling:
Kommunalsjef helse og omsorg orienterte og svarte på spørsmål.
Eldrerådet støtter enstemmig innstillingen.
Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar at Karmøy kommune vil bosette 30 flyktninger i 2020.
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2. Endres anmodning fra staten kan antall bosettinger økes i forhold til statens eventuelle
tilleggsanmodning i 2020.
3. Flyktningebudsjettet legger til grunn bosettning av 25 flyktninger i 2020. Inntektene for
de 5 siste bosetningene settes av til flyktningetjenesten under tjenesteområdet 9 sosial.
I bevilgningsoversikt 1A gjøres følgende endringer for 2020:
Andre generelle driftsinntekter økes med 935 000
I bevilgningsoversikt 1B gjøres følgende endringer for 2020:
Netto ramme til tjenesteområde 9 Sosial økes med 935 000

Saknr. 47/19
REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN OG
TILSKUDD
Behandling:
Ravnsnæs foreslo:
De nye retningslinjene skal ikke forringe muligheten for eldre til å bo lengst mulig hjemme.
Reiersen foreslo:
Det må informeres godt om de nye retningslinjene til aktuelle søkere.
Eldrerådet støtter enstemmig innstillingen med Reiersens og Ravnsnæs tilleggsforslag.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar nye retningslinjer for startlån og tilskudd.
Retningslinjene gjelder fra 1. januar 2020.
De nye retningslinjene skal ikke forringe muligheten for eldre til å bo lengst mulig hjemme.
Det må informeres godt om de nye retningslinjene til aktuelle søkere.

Saknr. 48/19
MØTEPLAN 2020 - ELDRERÅDET
Behandling:
Dersom hovedutvalg helse og omsorgs møtedatoer endres endres eldrerådets møter
tilsvarende.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Eldrerådet vedtar følgende møteplan for 2020:
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Folkevalgt organ
Eldrerådet
Kl. 10.00

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Aug Sep Okt Nov Des
28

31

9

1

13

1

Saknr. 49/19
REFERATSAKER - ELDRERÅDET 03.12.2019
1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 06.11.2019
Tatt til orientering.
2. Helse- og omsorgsdepartementet – Til alle nye kommunestyrerepresentanter
Tatt til orientering.
3. Helse- og omsorgsdepartementet – Invitasjon – deltakelse i forsøk med statlig
finansiering av omsorgstjenesten
Kommunalsjef helse og omsorg orienterte om at formannskapet den 02.12.2019
ønsket sak i formannskapets januarmøte for å beslutte om Karmøy kommune skal
søke.
Tatt til orientering.
4. Rådet for et aldersvennlig Norge – brev datert 12.11.2019
Tatt til orientering.
5. Budsjettoppfølging per oktober 2019
Kommunalsjef helse og omsorg orienterte og svarte på spørsmål.
Tatt til orientering.

Saknr. 50/19
EVENTUELT - ELDRERÅDET 03.12.2019
1. Reiersen viste til mediaoppslag den senere tid vedrørende vold i helsesektoren
overfor ansatte, pasienter og avviksregistrering og ønsker oversikt over situasjonen i
Karmøy.
Kommunalsjef helse og omsorg opplyste at dette også var tatt opp i formannskapet
den 02.12.2019. Svar utarbeides til neste møte.
2. Kommunalsjef helse og omsorg orienterte om at det ville bli orientering om
matombringing i hovedutvalg helse og omsorgs møte 04.12.2019. Utlysningsfrist var
den 14.11.2019 og tildeling vil skje i neste uke.
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MØTEPROTOKOLL
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
19/6548-2
Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen
Møtedato: 03.12.2019
Tid : Kl. 18:00 – 19:55
Funksjon

Navn

Parti

Fremmøte

Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Leder
Varamedlem

Tjøsvoll Bente
Stangeland Johnny
Budal Aina
Nordbø Eivind
Trifan Elene Daniela
Oma Lars Gunnar
Bringedal Kjell Inge
Knutsen Tove Mette Vea

FRP
KRF
AP
H

Forfall

H

Møtte for Tjøsvoll Bente

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

7. Ett forfall. Ett varamedlem møtte.

Referent:

Elin Vikene

Forvaltningssjef helse og omsorgsetaten, Sigurd Gjerdevik

Innkalling godkjent.
Saker meldt under Eventuelt. Sakslisten deretter godkjent.
Utlagt på representantenes bord:
Eldrerådets vedtak i sakene 42/19, 43/19 og 44/19.

Sakene 44/19 og 46/19 ble behandlet før sak 43/19.
Protokollen skal godkjennes i neste møte.
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Saknr. 41/19
GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE 05.11.2019
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne godkjenner protokollen fra møtet 05.11.2019.

Saknr. 42/19
REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN OG
TILSKUDD
Behandling:
Eldrerådets vedtak av 03.12.2019 lagt ut.
Forvaltningssjef helse og omsorg orienterte og svarte på spørsmål.
Fellesforslag fra Nordbø og Bringedal:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er bekymret for unges mulighet til å komme inn på
boligmarkedet og ber rådmannen se på mulighet for andre løsninger for å heve beløpet på startlån.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig innstillingen med Nordbø
og Bringedals tilleggsforslag.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar nye retningslinjer for startlån og tilskudd.
Retningslinjene gjelder fra 1. januar 2020.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er bekymret for unges mulighet til å komme
inn på boligmarkedet og ber rådmannen se på mulighet for andre løsninger for å heve
beløpet på startlån.

Saknr. 43/19
KUNSTPLAN 2020-24
Behandling:
Eldrerådets vedtak av 03.12.2019 lagt ut.
Stangeland foreslo:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil presisere at kunsten Karmøy kommune formidler i
det offentlige rom må være for alle, universelt utformet og tas med i planen.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig innstillingen med
Stangelands tilleggsforslag.
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Vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar Kunstplan for Karmøy kommune 2020-2024.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil presisere at kunsten Karmøy kommune
formidler i det offentlige rom må være for alle, universelt utformet og tas med i planen.

Saknr. 44/19
BOSETTING AV FLYKTNINGER 2020
Behandling:
Eldrerådets vedtak av 03.12.2019 lagt ut.
Forvaltningssjef helse og omsorg orienterte.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig innstillingen.
Rådet ønsker at NAV Flyktning v/Arne Fagerland kommer å informerer om deres arbeid og
planer i ett kommende møte.
Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar at Karmøy kommune vil bosette 30 flyktninger i 2020.
2. Endres anmodning fra staten kan antall bosettinger økes i forhold til statens eventuelle
tilleggsanmodning i 2020.
3. Flyktningebudsjettet legger til grunn bosettning av 25 flyktninger i 2020. Inntektene for
de 5 siste bosetningene settes av til flyktningetjenesten under tjenesteområdet 9 sosial.
I bevilgningsoversikt 1A gjøres følgende endringer for 2020:
Andre generelle driftsinntekter økes med 935 000
I bevilgningsoversikt 1B gjøres følgende endringer for 2020:
Netto ramme til tjenesteområde 9 Sosial økes med 935 000
Saknr. 45/19
MØTEPLAN 2020 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Behandling:
Bringedal foreslo:
Arbeidsmøter kan settes opp ved behov.
Innstillingen med Bringedals forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtar følgende møteplan for 2020:
Folkevalgt organ
Råd for mennesker
med nedsatt
funksjonsevne

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Aug Sep Okt Nov Des

28

31

9

1

13

1

Kl. 18.00

Saknr. 46/19
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REFERATSAKER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
03.12.2019
1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 06.11.2019
Tatt til orientering.
2. Helse- og omsorgsdepartementet – Til alle nye kommunestyrerepresentanter
Tatt til orientering.
3. Helse- og omsorgsdepartementet – Invitasjon – deltakelse i forsøk med statlig
finansiering av omsorgstjenesten
Forvaltningssjef helse og omsorg orienterte om at formannskapet den 02.12.2019
bestilte sak til januarmøtet for å se om Karmøy kan søke.
Tatt til orientering.
4. Budsjettoppfølging per oktober 2020
Forvaltningssjef helse og omsorg orienterte om at formannskapet nå behandler
budsjettoppfølgingen og at hovedutvalgene og rådene får saken på referatlistene.
Tatt til orientering.
5. Nytt om universell utforming
Tatt til orientering.

Saknr. 47/19
EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 03.12.2019
1. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er glade for at KTA-plassene ved
Solstein reddes jf budsjettlekkasjen den 27.11.2019 og forventer at disse plassene
består.
I denne sammenheng ønsker rådet mer informasjon om EKTA og vil derfor foreta en
befaring med informasjon om tilbudet.
2. Bringedal opplyste at han er glad for at kommunestyresalen er pusset opp, men
beklager at den ikke er 100 % tilgjengelig på grunn av at talerstolen er for høy for
rullestolbrukere.
Stangeland foreslo følgende oversendelsesforslag til rådmann:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ber om deltakelse i alle kommunale
prosjekter fra oppstart til ferdigstillelse.
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MØTEPROTOKOLL
Karmøy ungdomsråd
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 05.12.2019
Tid : Kl. 12:00 - 14:12
Funksjon

Navn

Skole

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Vara

Henrik Staveland Tveitane
Radoslaw Robert Zilinski
Idunn Tho
Håvar Benestvedt
Jabina Behrends
Hedda Aarhus
Andrea Sæle
Håkon Losnegård Løkken

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

9 medlemmer
Rådgiver oppvekst og kultur, Kristin Benestvedt, og fung.
formannskapssekretær Lene Yvonne Kvilhaug

Referent:

fung. formannskapssekretær Lene Yvonne Kvilhaug

Kopervik videregående skole
Danielsen ungdomsskole
Bø ungdomsskole
Kopervik ungdomsskole
Åkrehamn videregående skole
Kristen vgs. Haugaland
Skudenes ungdomsskole
Vormedal ungdomsskole

Ordfører Jarle Nilsen presiserte kort viktigheten av vervet som medlem i ungdomsrådet og
orienterte kort om budsjettarbeidet.
Karmøynytt ved /Kent Olsen orienterte kort om Karmøynytt og orienterte om deres ønske
om en egen ungdomsspalte. Ungdomsrådet ble forespurt om de ønsket være med å ha en
fast spalte i Karmøynytt.

Protokollen skal godkjennes i neste møte.
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Saknr. 7/19
GODKJENNING AV PROTOKOLL - UNGDOMSRÅD DEN 29.10.2019

Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy ungdomsråd godkjenner protokoll fra møtet 29.10.2019.

Saknr. 8/19
MØTEPLAN 2020 - KARMØY UNGDOMSRÅD

Behandling:
Leder Staveland Tveitane foreslo:
Møtet 27 januar flyttes til 28 januar grunnet konflikt med andre møter.
Aarhus foreslo:
Møtetidspunkt endres fra 12.00 til kl. 11.30 grunnet bussforbindelse.
Forslag fremsatt av Staveland Tveitane enstemmig vedtatt.
Forslag fremsatt av Aarhus enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy ungdområd vedtar følgende møteplan for 2020:
Folkevalgt organ

Jan

Ungdomsrådet

28

Feb

Mar

Apr

31

Mai

Jun

*14

8

Aug

Sep

Okt

16

12

Nov

Des
1

Kl. 11:30
*Ungdomskonferanse – med forbehold om endring av dato
&&& Fyll inn vedtaket i saken over

Saknr. 9/19
KUNSTPLAN 2020-24

Behandling:
Ungdomsrådet støtter enstemmig innstillingen.
Vedtak:
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Karmøy kommunestyre vedtar Kunstplan for Karmøy kommune 2020-2024.

Saknr. 10/19
PROMOTERINGSFILM - UNGDOMSRÅDET

Behandling:
Erlend Bjelland v/Absurd Film presenterte sine forslag.
Forslaget består av 3 korte snutter med 3 ulike temaer:
1. Dataspill – far som «leker» kul
2. «Flasketuten peker på» – en mor som plutselig er med i leken
3. Omhandler en person som sliter psykisk
Det er samme personer som går igjen slik at man stifter bekjent skap til dem.
Ungdomsrådet diskuterte de 3 ulike forslagene.
Et enstemmig ungdomsråd tilsluttet seg forslaget til tema i filmsnutt 1 og 3.
Det var forslag om endret tema i filmsnutt nr. 2 – «flasketuten peker på».
Det ble derfor stemt over om ungdomsrådet skulle gå for forslaget fremsatt av Bjelland til
filmsnutt nr. 2.
Forslaget til tema for filmsnutt nr. 2 ble vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme (Aarhus 1).
Bjelland forespurte ungdomsrådet om de ønsket å bidra som skuespillere/statister i filmene.
Håkon Losnegård Løkken, Idunn Tho og Radoslaw Robert Zielinski meldte seg. Sekretariatet
oversender kontaktinformasjon.
Vedtak:
Ungdomsrådet tilslutter seg Absurd Film v/Erlend Bjelland sitt forslag til promoteringsfilm
og ber om at arbeidet ferdigstilles før jul.

Saknr. 11/19
UNGDOMSKONFERANSE 2020 - PLANLEGGING 05.12.2019

Behandling:
Alsaker (H) presenterte seg selv og fortalte hva hovedutvalg oppvekst og kultur jobber med.
Alsaker skal bidra inn i arbeidet med ungdomskonferansen som representant fra
hovedutvalg oppvekst og kultur sammen med Wenche Lindtner jf. reglement for Karmøy
ungdomsråd pkt. 7.

Side 3 av 5

Tema for ungdomskonferansen ble diskutert, og et enstemmig ungdomsråd ønsket at årets
tema skulle være psykisk helse.
Leder Staveland Tveitane foreslo at det settes ned en arbeidsgruppe som jobber videre med
planleggingen.

Arbeidsgruppen gis mandat til å planlegge ungdomskonferansen, herunder foreta bookinger
av artister/deltagere etc. Det er åpent for samarbeid med andre aktører/foreninger for å nå
flest mulig i målgruppen. Arbeidsgruppen må orientere ungdomsrådet om arbeidet i de faste
møtene.
Losnegård Løkken fra Vormedal ungdomsskole orienterte om at friarealet på Vormedal
ungdomsskole kan benyttes om ønskelig.
Følgende personer ønsket å bidra i arbeidsgruppen og vil jobbe videre med planleggingen.
Jabina Behrends (ungdomsrådet)
Hedda Aarhus (ungdomsrådet)
Karoline Haugeberg (ungdomsrådet)
Radoslaw Robert Zielinski (ungdomsrådet)
Roald Alsaker (hovedutvalg oppvekst og kultur)
Wenche Lindter (hovedutvalg oppvekst og kultur)
Kristin Benestvedt (administrasjon - støttefunksjon)
Lene Yvonne Kvilhaug (administrasjon -støttefunksjon)
Vedtak:
Tema for ungdomskonferansen 2020 er psykisk helse.
Følgende arbeidsgruppe jobber videre med planleggingen av konferansen og gis mandat til å
foreta nødvendige fremdriftsmessige beslutninger:
Jabina Behrends (ungdomsrådet)
Hedda Aarhus (ungdomsrådet)
Karoline Haugeberg (ungdomsrådet)
Radoslaw Robert Zielinski (ungdomsrådet)
Roald Alsaker (hovedutvalg oppvekst og kultur)
Wenche Lindter (hovedutvalg oppvekst og kultur)
Kristin Benestvedt (administrasjon - støttefunksjon)
Lene Yvonne Kvilhaug (administrasjon -støttefunksjon)
Arbeidsgruppen rapporterer til ungdomsrådet.

Saknr. 12/19
REFERATLISTEN - UNGDOMSRÅDET 05.12.2019
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Behandling:
Referatlisten enstemmig tatt til etterretning.
Vedtak:
1. Protokoll fra hovedutvalg oppvekst og kultur – Saknr. 45/19 Eventuelt
Til etterretning.

Saknr. 13/19
EVENTUELT - KARMØY UNGDOMSRÅD 05.12.2019

Behandling:
1. Idunn Tho ble i forrige møte valgt som fast medlem i Ungdommens fylkesting i Rogaland.
Hun var til stede i Ungdommens fylkesting 9.-10 november. Tho orienterte om møtet og
fortalte blant annet at det ble avholdt orienteringer fra ulike politikere, handlingsplan for
2019-2020 ble vedtatt med mer.

2. Leder Henrik Staveland Tveitane ønsket at hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet
spørsmål om mulighet for etablering av en fullverdig skatepark i Karmøy kommune hvor
ulike typer av brett-, og sykkelaktiviteter muliggjøres. Han viser til at det mangler en slik
fullgod skatepark i Karmøy kommune.
Et enstemmig ungdomsråd vedtok å oversende spørsmålet til hovedutvalg oppvekst og
kultur.
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Kanon til Haugalandet?

Kanonen står nå i Sverige og er en reproduksjon av en 1400 talls kanon. Den er blitt brukt i
gjenskaping av slaget ved Visby på Godtland. Kanonen er i prinsippet en saluttkanon og vil kunne
fyres av ved forskjellige anledninger.
Det er lik typen som kunne vært brukt av Hansaen i 1368 da de brente de gårder oppigjennom
Karmsundet blant annet kongsgården på Avaldsnes, etter de erklærte krig mot både Danmark og
Norge. Man ser tydelige tegn på at Hansaen fortsatte sitt nærvær i området også etter denne
hendelsen og det er bevart skrift av at de unnskylder hendelsen.
Denne typen er en baklader, sidegren av utviklingen av kanoner som kom i denne perioden.
Bakladere ble etter hvert lagt til side da frontladere var mer driftssikkert. Det skulle ta århundrer før
man utviklet bakladere som var like drifts sikker som frontladere. Kanonen er dermed veldig
tidstypisk.

Samtids illustrasjon, Tysk: Feuerwerkbuch, FUER 1,
Royal armouries Leeds. Første kvartal av 1400-tallet.

Tilsvarende kanon som avfyres

Haugaland blankvåpen vil stå for mannskap og vedlikehold av kanonen. Dette vil være et stort
tilskudd i formidlingen av middelalderhistorien i lokalområdet som per dags dato kommer lite frem i
lyset. En del av det vi ønsker å formidle i denne sammenhengen er at det var stor aktivitet i området
utover middelalderen, og Karmsundet var en aktiv vei for skipsfarten som brakte både handel,
velstand og stor politikk til lokalområdet også i perioden etter vikingtiden.
Vi er en politisk- og religiøsuavhengig forening hvor formålet er å arrangere treninger med fokus på
forskjellig kamp- og stridssituasjoner i historisk kontekst. Videre jobber vi for å øke interesse og
kunnskap om historisk kamp mellom år 420 og 1536, med vekt i tiden rundt år 1000 og år 1368
Foreningen skal formidle kunnskap på et praktisk plan ved oppvisning av kamp, foredrag og
instruksjon, samt utstilling av autentiske våpen, utrustning, klær og evt. leirsaker. Foreningen holder
til i og rundt Avaldsnes på Karmøy. Medlemsmassen kommer fra hele Haugalandet og har i dag rundt
10 aktive medlemmer.
Vi trener i hovedsak etter 2 kampsystemer, Hærkamp og HEMA (Historical European Material Arts).
Kort fortalt er dette to systemer som til sammen gir et godt innblikk i europeisk kamp gjennom
tidene.
Vi ønsker å bygge videre på vårt miljø og styrke formidlingen vår med denne kanonen. Den vil også
kunne stilles til disposisjon for saluttering ved forskjellige markeringer.
Til dette trenger vi ca 50.000.- med dagens valutakurs. Vi søker derfor etter andre interesserte som
ønsker å bidra til at denne kanonen kommer til Haugalandet.
Så om dere ønsker en markering med smell, midlertidig utstilling eller lignende vil den forhåpentlig
bli tilgjengelig i området til sommeren 2020. Dette betinger at vi får på plass nødvendig finansiering.
Vi håper derfor at dere kan være med å støtte opp om dette prosjektet. Det kan gjøres på flere
måter:
•
•
•
•

Forhåndsavtale om en oppvisning, eller saluttering.
Forhåndsavtale om utstilling.
Sponsing / Tilskudd.
Booke en kampvisning eller annen historie formidling.

Dette er en unik mulighet for svartkrutt- og historieinteresserte å være med på en dugnad for å få
denne kanonen til Haugalandet.
Ta gjerne kontakt med oss om det er noe dere lurer på, ønsker å bidra eller kjenner til noen som vil
kunne bidra for å få dette til.
Mvh.
Haugaland Blankvåpen.

V/John Ola Mytting.
tlf. 92826789
haugalandblankvaapen@gmail.com

KOBBERVERKETS VENNER
Postboks 195
4299 AVALDSNES

Karmøy kommune

Visnes den 11.01.2020

v/Ordfører Jarle Nilsen
4250 KOPERVIK

SØKNAD OM TILSKOTT TIL INNKJØP AV FLISHUGGER
Foreningen Kobberverkets Venner har i 2019 loggført 1100 dugnadstimer der
75 % av timene har medgått til arbeid med felling av sitkagran, busker og kratt i
Fransehagen og de nærliggende områder som Stiftelsen disponerer. Arbeidet
utføres av foreningens medlemmer som også i stor grad stiller med privat
verktøy. Det som ikke kan benyttes til brendsel blir fliset opp ved hjelp av
innleid flisehugger. Da denne maskinen er relativ kostbar å leie for en helg
ønsker foreningens medlemmer sterkt å kunne disponere sin egen flishugger.
Vi vil da få en langt større fleksibilitet i arbeidet og på den måten få en raskere
fremdrift i arbeidet. Det er fremdeles mye ugjort i Fransehagen og foreningens
medlemmer startet allerede i går på et nytt trefellings prosjekt.
Maskinen vi har sett på koster Kr 25.000.- inkludert moms.
Vi tillater oss nå å søke Karmøy kommune om tilskott til innkjøp av maskinen.
Arbeidet vi gjør settes stor pris på av alle besøkende i Fransehagen og vi er
innstillt på å fortsette dette arbeidet videre langt inn i fremtiden.
Et eventuellt tilskott kan sendes til bank konto nr: 3340.61.00478

Med vennlig hilsen
KOBBERVERKETS VENNER
Arne Erik Fylkesnes

(Sign)

Sentraladministrasjonen

Notat til orientering
Lene Yvonne Kvilhaug

Til:

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

Kopi:

Fra

: Michael Werner Kolbeinsen

Arkivkode
232

Arkivsaknr./løpenr.
16/581 63746/19

Dato
05.12.2019

SKATTEINNGANG I KARMØY - NOVEMBER 2019

Skatteinngangen fordelt til Karmøy kommune per utgangen av november 2019 er på kr 1,1445
milliard. Den ligger kr 64 millioner, eller 5,9 %, over budsjett for samme periode.
Budsjettert skatteinngang for hele 2019 er på 1,0845 milliard.

Skatteinngangen for november måned er på kr 235,6 millioner. Det er kr 30,6 millioner, eller
14,9 %, over budsjett for denne måneden.
Konklusjon
Fordelings- og marginoppgjøret gav positivt utslag på skatteinngangen i Karmøy. Skatteinngangen
ligger per november over det som er budsjettert for hele 2019. Skatteinntektene i desember vil øke
budsjettavviket positivt. Desember måned gir imidlertid normalt lave skatteinntekter.
Økonomiavdelingen, kemneren
Michael W. Kolbeinsen

KARMØY KOMMUNE

(hele tusen)

Ajour per 30.11.2019

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

Måned

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

TOTALT
Inngått Endring
2019 2018-19

Budsjett Tilleggs2019 regulert

%-avvik
budsjett

Januar
Februar
SUM

132 613
2 327
134 940

141 910 141 184
862
1 197
142 772 142 381

144 485
957
145 442

2%
-20 %
2%

336
547
883

211
438
649

-37 %
-20 %
-27 %

390
-882
-492

389
-450
-61

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%

Mars
SUM

172 331
307 271

180 751 171 227
323 523 313 608

175 589
321 031

3%
2%

9 471
10 354

9 869
10 518

4%
2%

53
-439

986
925

1760 %
-311 %

186 444
332 474

3,1 %
2,8 %

178 500
321 500

4,5%
3,4%

April
SUM

3 154
310 425

7 251
1 746
330 774 315 354

906
321 937

-48 %
2%

3 386
13 740

2 422
12 940

-28 %
-6 %

2 119
1 680

141
1 066

-93 %
-37 %

3 469
335 943

-52,2 %
1,6 %

5 000
326 500

-30,6%
2,9%

Mai
SUM

195 736
506 161

198 182 175 261
528 956 490 615

182 724
504 661

4%
3%

21 444
35 184

22 283
35 223

4%
0%

1 477
3 157

2 603
3 669

76 %
16 %

207 610
543 553

4,8 %
2,8 %

200 000
526 500

3,8%
3,2%

Juni
SUM

4 850
511 011

4 930
1 594
533 886 492 209

483
505 144

-70 %
3%

1 818
37 002

2 294
37 517

26 %
1%

1 518
4 675

1 842
5 511

21 %
18 %

4 619
548 172

-6,3 %
2,7 %

5 000
531 500

-7,6%
3,1%

Juli
SUM

126 558
637 569

132 813 130 094
666 699 622 303

134 219
639 363

3%
3%

228
37 230

156
37 673

-32 %
1%

2 491
7 166

2 363
7 874

-5 %
10 %

136 738
684 910

3,0 %
2,7 %

131 000
662 500

4,4%
3,4%

August
SUM

14 062
651 631

10 085
1 107
676 784 623 410

1 118
640 481

1%
3%

974
38 204

2 588
40 261

166 %
5%

8 004
15 170

7 604
15 478

-5 %
2%

11 310
696 220

12,1 %
2,9 %

13 000
675 500

-13,0%
3,1%

September
SUM

183 278
834 909

190 795 168 408
867 579 791 818

180 187
820 668

7%
4%

10 336
48 540

9 184
49 445

-11 %
2%

12 051
27 221

13 056
28 534

8%
5%

202 427
898 647

6,1 %
3,6 %

191 000
866 500

6,0%
3,7%

Oktober
SUM

6 657
841 566

11 395
3 967
878 974 795 785

1 348
822 016

-66 %
3%

1 052
49 592

1 044
50 489

-1 %
2%

6 376
33 597

7 828
36 362

23 %
8%

10 220
908 867

-10,3 %
3,4 %

9 000
875 500

13,6%
3,8%

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

201 390
1 023 406

11 %
5%

9 471
59 063

9 576
60 065

1%
2%

16 490
50 087

24 678
61 040

50 %
22 %

235 645
1 144 511

13,7 %
205 000
5,4 % 1 080 500

14,9%
5,9%

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

1 023 406

100 %
5%

1 886
60 949

60 065

100 %
-1 %

366
50 453

61 040

100 %
21 %

1 144 511

-100,0 %
4 000
5,1 % 1 084 500

-100,0%
5,5%
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Sentraladministrasjonen

Notat til orientering
Lene Yvonne Kvilhaug

Til:

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

Kopi:

Fra

: Michael Werner Kolbeinsen

Arkivkode
232

Arkivsaknr./løpenr.
16/581 1025/20

Dato
07.01.2020

SKATTEINNGANG I KARMØY - DESEMBER 2019

Skatteinngangen fordelt til Karmøy kommune per 31.12.2019 var på kr 1 149 889 000. I forhold til
2018 er det en økning på kr 60,5 millioner, eller 5,6 %.

Konklusjon
Skatteinngangen ved utgangen av 2019 var på kr 65,4 millioner, eller 6 %, over et budsjett på
Kr 1 084 500 000.

Økonomiavdelingen, kemneren
Michael W. Kolbeinsen

KARMØY KOMMUNE

(hele tusen)

Ajour per 31.12.2019

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

Måned

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

TOTALT
Inngått Endring
2019 2018-19

Budsjett Tilleggs2019 regulert

%-avvik
budsjett

Januar
Februar
SUM

132 613
2 327
134 940

141 910 141 184
862
1 197
142 772 142 381

144 485
957
145 442

2%
-20 %
2%

336
547
883

211
438
649

-37 %
-20 %
-27 %

390
-882
-492

389
-450
-61

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%

Mars
SUM

172 331
307 271

180 751 171 227
323 523 313 608

175 589
321 031

3%
2%

9 471
10 354

9 869
10 518

4%
2%

53
-439

986
925

1760 %
-311 %

186 444
332 474

3,1 %
2,8 %

178 500
321 500

4,5%
3,4%

April
SUM

3 154
310 425

7 251
1 746
330 774 315 354

906
321 937

-48 %
2%

3 386
13 740

2 422
12 940

-28 %
-6 %

2 119
1 680

141
1 066

-93 %
-37 %

3 469
335 943

-52,2 %
1,6 %

5 000
326 500

-30,6%
2,9%

Mai
SUM

195 736
506 161

198 182 175 261
528 956 490 615

182 724
504 661

4%
3%

21 444
35 184

22 283
35 223

4%
0%

1 477
3 157

2 603
3 669

76 %
16 %

207 610
543 553

4,8 %
2,8 %

200 000
526 500

3,8%
3,2%

Juni
SUM

4 850
511 011

4 930
1 594
533 886 492 209

483
505 144

-70 %
3%

1 818
37 002

2 294
37 517

26 %
1%

1 518
4 675

1 842
5 511

21 %
18 %

4 619
548 172

-6,3 %
2,7 %

5 000
531 500

-7,6%
3,1%

Juli
SUM

126 558
637 569

132 813 130 094
666 699 622 303

134 219
639 363

3%
3%

228
37 230

156
37 673

-32 %
1%

2 491
7 166

2 363
7 874

-5 %
10 %

136 738
684 910

3,0 %
2,7 %

131 000
662 500

4,4%
3,4%

August
SUM

14 062
651 631

10 085
1 107
676 784 623 410

1 118
640 481

1%
3%

974
38 204

2 588
40 261

166 %
5%

8 004
15 170

7 604
15 478

-5 %
2%

11 310
696 220

12,1 %
2,9 %

13 000
675 500

-13,0%
3,1%

September
SUM

183 278
834 909

190 795 168 408
867 579 791 818

180 187
820 668

7%
4%

10 336
48 540

9 184
49 445

-11 %
2%

12 051
27 221

13 056
28 534

8%
5%

202 427
898 647

6,1 %
3,6 %

191 000
866 500

6,0%
3,7%

Oktober
SUM

6 657
841 566

11 395
3 967
878 974 795 785

1 348
822 016

-66 %
3%

1 052
49 592

1 044
50 489

-1 %
2%

6 376
33 597

7 828
36 362

23 %
8%

10 220
908 867

-10,3 %
3,4 %

9 000
875 500

13,6%
3,8%

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

201 390
1 023 406

11 %
5%

9 471
59 063

9 576
60 065

1%
2%

16 490
50 087

24 678
61 040

50 %
22 %

235 645
1 144 511

13,7 %
205 000
5,4 % 1 080 500

14,9%
5,9%

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

1 384
1 024 790

53 %
5%

1 886
60 949

2 901
62 966

54 %
3%

366
50 453

1 093
62 133

199 %
23 %

5 378
1 149 889

70,5 %
4 000
5,6 % 1 084 500

34,5%
6,0%
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Fra: Toril Hallsjø <tha@kontrollutvalgene.no>
Sendt: mandag 9. desember 2019 10.29
Til: Fjellkårstad Ørjan <orjan_fjellk@hotmail.com>; Hundhammer Bjørn <bjorn@hundhammer.no>; Kalstø Elisabeth
<ekalstoe@gmail.com>; Lohne Thor Otto <th‐lohne@online.no>; Lohne Thor Otto <tolo@borglandadvisory.com>; Melhus Tor
Inge <tor@zeit.no>; Tvedt Torunn <torunntvedt@hotmail.com>; Utseth Linn <linn.utseth@gmail.com>
Kopi: Bjørn Andersen <ban03@karmoy.kommune.no>; Arnøy Hans Christian <hanschristianarnoy@gmail.com>; Bakkevold
Kåre <kare.bakkevold@haugnett.no>; Bjørnnes Kurt O. <kurt@bjornnes.com>; Braut Eirik <eirik.braut@kpmg.no>; Byrknes
Norunn <norunn.byrknes@gmail.com>; Cathrine Ellingsen <cel@karmoy.kommune.no>; Elin Davidsen
<eda@karmoy.kommune.no>; Gyda Dickson <gdi@karmoy.kommune.no>; Espeset Jon <jespeset@hotmail.com>;
Fundingsrud Ole Willy <ole.willy.fundingsrud@kpmg.no>; Gjerdevik Solrun <solrun.gjerdevik@gmail.com>; Øystein Daviknes
Hagerup <odh01@karmoy.kommune.no>; Vibeke Vikse Johnsen <vijo@karmoy.kommune.no>; Kalstø Maria
<mariakalstoe@gmail.com>; Kirkhus Karl Magnus <mkirkhu@online.no>; Lene Yvonne Kvilhaug <lyk@karmoy.kommune.no>;
Siv Elisabeth Røksund Lie <sili@karmoy.kommune.no>; Lothe Rhonda Helen Nes <rhonda_nes@hotmail.com>; Jarle Nilsen
<jni01@karmoy.kommune.no>; Nora Olsen‐Sund <nos01@karmoy.kommune.no>; Ørjan Røed <oro@karmoy.kommune.no>;
Sandven Bjørg Rabbe <bjorg.sandven@kpmg.no>; Eiliv Staalesen <eist@karmoy.kommune.no>; Stakland Roald
<roald.stakland@kpmg.no>; Lars Inge Svalland <lis01@karmoy.kommune.no>; Svendsen Elvira Kristin
<elvira_kristin@hotmail.com>; Morten Sørensen <mos@karmoy.kommune.no>; Per Velde <pve01@karmoy.kommune.no>;
Vikingstad Ernst <er‐viki@online.no>; Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Emne: Protokoll ‐ Karmøy kontroll‐ og kvalitetsutvalget 03.12.19

Viser til vedlagt brev og protokoll.
Protokollen er også lagt ut på våre nettside www.kontrollutvalgene.no
Den vil også bli lagt ut på kommunen sin nettside.
-Mvh

Toril Hallsjø
Daglig leder

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Nettside: www.kontrollutvalgene.no

tha@kontrollutvalgene.no (Dette er ikke en privat epost-adresse. Både inn- og utgående epost vil bli vurdert for evt. journalføring i vårt a
tlf 52 75 73 50 mobil 95 98 69 79

Karmøy kommune
v/postmottak (via e-post)
Rådhuset
4250 KOPERVIK

Deres ref.
Deres dato

Vår ref.

Saksbehandler

Dato

19/470/033/tha

Toril Hallsjø

09.12.19

Arkiv

Telefon

95 98 69 79

KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET – PROTOKOLL – 03.12.19
Vedlagt følger protokoll fra møtet i kontroll- og kvalitetsutvalget 3. desember 2019.
Protokollen er gjennomlest og godkjent av utvalgsleder og den vil bli lagt fram for
utvalget til endelig godkjenning i neste møte den 5. februar 2020.
Jeg vil be om at protokollen sendes ut til kommunestyret og andre til orientering.
For spørsmål, ta gjerne kontakt med utvalgssekretær på telefon 52 75 73 50/95 98
69 79 eller på e-post tha@kontrollutvalgene.no.

Med hilsen

Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder

Vedlegg:

Protokoll fra 03.12.19

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS – Postboks 57 – 5575 Aksdal – tlf.: 52 75 73 50
e-post: post@kontrollutvalgene.no – web: www.kontrollutvalgene.no

Møte nr. 7/19

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG
PROTOKOLL
Tirsdag 3. desember 2019 ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under
ledelse av utvalgets leder Tor Inge Melhus. Han ønsket velkommen til første møte i utvalget i
denne valgperioden.
MØTESTED:

Karmøy Rådhus, rom 309

MØTESTART/MØTESLUTT:

kl. 14.00 – kl. 16.40

MØTENDE MEDLEMMER:

Tor Inge Melhus (KL), Linn Utseth (H), Thor Otto
Lohne (A), Ørjan Fjellkårstad (Sp) og Elisabeth Kalstø
(MGD)

MØTENDE VARAMEDLEMMER:

Hans Christian Arnøy (FrP)

FORFALL:

Bjørn Hundhammer (FrP)

IKKE MØTT:

Torunn Tvedt (KrF)

FRA SEKRETARIATET MØTTE:

Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland
kontrollutvalgssekretariat IKS

FRA REVISJONEN MØTTE:

Forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud, KPMG
AS Bergen

FRA ADMINISTRASJONEN:

Rådmann Vibeke Vikse Johnsen
Arkivleder May Britt Berg i sak 43/19
Budsjettsjef Øystein Hagerup i sak 44/19

MERKNADER TIL INNKALLING:

Ingen

MERKNADER TIL SAKSLISTE:

Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:
SAK 40/19

KONTROLLUTVALGETS ANSVAR OG OPPGAVER

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar gjennomgangen av utvalgets ansvar og oppgaver til
orientering.
Utvalget har ingen merknader knyttet til evalueringen for perioden 2015-2019 eller
Til evalueringen for perioden 2015-2019 vil utvalget vil framheve følgende ……….
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 03.12.19:
Utvalgssekretær gjorde greie for utvalgets ansvar og oppgaver. Revisor supplerte underveis.
Tre av medlemmene hadde deltatt på opplæringskveld i Aksdal. Medlemmene stilte spørsmål
og diskuterte ulike sider ved vervet. Evalueringsskjema fra forrige utvalg ble lite kommentert.
Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 03.12.19:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar gjennomgangen av utvalgets ansvar og oppgaver til
orientering.
Utvalget har ingen merknader knyttet til evalueringen for perioden 2015-2019.
SAK 41/19

MØTEPLAN FOR 2020

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner følgende møteplan for 2020:
onsdagene kl. 17.30: 05.02, 18.03, 13.05, 17.06, 26.08, 23.09, 21.10 og 18.11
Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 03.12.19:
Utvalget drøftet forslag til datoer. Møtedato i mai passet ikke for Lohne. Medlemmene ble
enige om ikke å endre dato. Utvalget hadde ellers ingen merknader til utkastet og enig i at
møtene starter kl. 17.30.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 03.12.19:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner følgende møteplan for 2020:
onsdagene kl. 17.30: 05.02, 18.03, 13.05, 17.06, 26.08, 23.09, 21.10 og 18.11
Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.
SAK 42/19

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 25.09.19

Sekretariatets innstilling:
Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 25.09.19 godkjennes.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 03.12.19:
Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 03.12.19:
Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 25.09.19 godkjennes.
SAK 43/19

ORIENTERING OM ARKIVSITUASJONEN I KARMØY KOMMUNE

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar arkivleders redegjørelse om arkivsituasjonen i
Karmøy kommune til orientering.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 03.12.19:
Arkivleder orienterte om bakgrunn for avvikene som kom etter tilsyn i 2014. Kommunen har
nå etablert et godt fjernarkiv og mye er blitt avlevert til det interkommunale arkivet i
Arkivenes hus på Ullandhaug. Mye av arkivmaterialet er også de siste årene blitt digitalisert.
Hun mente arkivforholdene var bra og var fornøyd med forholdene. Utvalget hadde ingen
merknader.

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 03.12.19:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar arkivleders redegjørelse om arkivsituasjonen i
Karmøy kommune til orientering.
SAK 44/19

ORIENTERING
OM
ØKONOMISITUASJONEN
2019
BUDSJETTFORSLAG 2020 OG ØKONOMIPLAN 2020-23

OG

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar rådmannens orientering om økonomisituasjonen for
2019 og budsjettforslaget 2020 og økonomiplan 2020-2023 til orientering.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 03.12.19:
Budsjettsjefen orienterte om opptakten til årets økonomiplan, utfordringsdokumentet og sak
om finansielle måltall i juni 2018 om størrelse på netto driftsresultat (minimum 1,75 %),
justert lånegjeldgrad (ikke over 45 %) og disposisjonsfond (minimum 7,5 % av driftsinntekter). Budsjettarbeidet har vært mer krevende i år enn tidligere, da det er mer press på
utgiftssiden. Spesielt har det vist seg at omsorgskostnadene for kommunene har økt kraftig de
siste årene.
Rådmannen har lagt fram et budsjettforslag som inneholder 60 mill. kr i innsparingstiltak. Det
har ført til at flere ikke-lovpålagte oppgaver har måttet blitt foreslått kuttet. I tillegg er det
flere områder hvor kostnadsnivået må reduseres fra dagens nivå, for å holde budsjettrammen.
Økte utbytteinntekter og lavere pensjonskostnader har reduserte innsparingen til 30 mill. kr.
Kommunens investeringsplan går over 10 år og finansieringen er beregnet til 2,8 milliarder i
lånebehov. Budsjettforslaget ble behandlet av formannskapet dagen før og vedtas av
kommunestyret 16. desember. Utvalget hadde bl.a. spørsmål om måltall opp mot vedtatt
budsjett.
Utvalgsleder takket for presentasjonen.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 03.12.19:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar rådmannens orientering om økonomisituasjonen for
2019 og budsjettforslaget 2020 og økonomiplan 2020-2023 til orientering.
SAK 45/19

BESTILLING AV RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERINGER
OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL 2020 - 2024

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller risiko- og vesentligvurderinger og Plan for
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2024 for Karmøy kommune slik den
foreligger i vedlagte prosjektplan/ med disse endringene. Rammen blir satt til 140 timer.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 03.12.19:
Forvaltningsrevisor Fundingsrud presenterte prosjektplanen. Han gjorde greie for planlagt
prosess, metode og tidsramme. Medlemmene drøftet forslaget og revisor svarte på spørsmål.
Utvalget sluttet seg til framlegget.

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 03.12.19:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller risiko- og vesentligvurderinger og Plan for
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2024 for Karmøy kommune slik den foreligger
i vedlagte prosjektplan. Rammen blir satt til 140 timer.
SAK 46/19

VALG AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT I 2020

Sekretariatets innstilling:
1.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg støtter KPMGs anbefaling om ikke å bestille et
prosjekt om rus- og psykisk helse i 2020.

2.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber revisjonsselskapet KPMG AS om å legge fram
prosjektmandat på prosjekt om «Tidlig innsats» (alternativt annet prosjekt) til neste møte
på nyåret 2020.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 03.12.19:
Forvaltningsrevisor Fundingsrud forklarte bakgrunn for å endre valg av prosjekt. I følge han
vil ikke nytten stå i forhold til kostnadene med et prosjekt inne rus- og psykisk helse. Det har
vært mange tilsyn innen feltet uten store avvik eller ingen avvik og de har også gjort
egenevaluering. Han mente et prosjekt innen «tidlig innsats» kunne ha større verdi. Utvalget
sluttet seg til forslaget.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 03.12.19:
1. Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg støtter KPMGs anbefaling om ikke å bestille et
prosjekt om rus- og psykisk helse i 2020.
2. Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber revisjonsselskapet KPMG AS om å legge fram
prosjektmandat på prosjekt om «Tidlig innsats» til neste møte på nyåret 2020.
SAK 47/19

REVISJONSPLAN FOR REGNSKAPSÅRET 2019

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar overordnet revisjonsstrategi/revisjonsplan 2019 fra
KPMG for regnskapsrevisjonen og presentasjonen fra revisor om interimsrevisjonen så langt i
2019 til orientering.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 03.12.19:
Revisor Fundingsrud orienterte om planen. Han gjorde det på vegne av revisor Roald
Stakland som er oppdragsansvarlig revisor, men som ikke hadde anledning å møte etter endret
møtedato. Han fortalte om personalet som jobber med kommunerevisjon, risikovurderinger,
om oppstartsmøte med administrasjonen, og om hvilke forhold revisjonen spesielt har fokus
på. Revisor svarte på spørsmål underveis. Utvalget hadde ingen merknader til planen.
Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 03.12.19:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar overordnet revisjonsstrategi/revisjonsplan 2019 fra
KPMG for regnskapsrevisjonen til orientering.

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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SAK 48/19

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 03.12.19

Sekretariatets innstilling:
Referatsakene 65– 75 blir tatt til orientering.
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vil vise til tilbakemelding fra kommunalsjef teknisk om
brukere og leieforhold ved Sundvegen Næringspark og vil oppfordre administrasjonen til å
følge opp denne saken og lignende saker slik at areal i Karmøy kommune blir benyttet i
samsvar med det formål som vedtatte reguleringsplaner angir.
65.
66.
67.
68.

Statusoversikt pr. november 2019
Kommunestyrevedtak 21.10.19 – valg av kontrollutvalg for perioden 2019- 2023
Taushetserklæringsskjema (ble signert i møtet)
Tilbakemelding fra kommunalsjef teknisk om brukere og leieforhold ved Sundvegen
Næringspark datert 25.11.19
69. Oversendelse av utvalgets vedtak 25.09.19, sak 39/19
70. Oversendelse av utvalgets vedtak 28.08.19, sak 33/19 om bruk og leieforhold ved
Sundvegen etter henvendelse fra innbygger om mulig miljø- og faunakriminialitet
71. Representantskapsmøte i Haugaland brann og redning IKS 14.11.19
72. Representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS 13.12.19
73. Konferanse 2020 for kontrollutvalgene i Rogaland - Sandnes 09.01.20
74. Invitasjon til NKRFs kontrollutvalgskonferanse 29. – 30. januar 2020
75. Ønsker åpenhet og innsyn i kommunenes arbeid – Kommunal Rapport 28.10.19
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 03.12.19:
Utvalgssekretær gikk igjennom sakene. Utvalget sluttet seg til innstillingen vedr Sundvegen.
Flere av medlemmene var interessert å delta i Sandnes og Gardermoen. Utvalget var enig om
at leder og nestleder reiser på kontrollutvalgskonferansen, og at alle kunne delta på
Sandneskonferansen. Sekretariatet sørger for påmelding, mens reisen ordnes selv.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 03.12.19:
Referatsakene 65– 75 blir tatt til orientering.
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vil vise til tilbakemelding fra kommunalsjef teknisk om
brukere og leieforhold ved Sundvegen Næringspark og vil oppfordre administrasjonen til å
følge opp denne saken og lignende saker slik at areal i Karmøy kommune blir benyttet i
samsvar med det formål som vedtatte reguleringsplaner angir.
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg deltar på NKRF-konferansen 2020 med leder og
nestleder. Sekretariatet sender påmelding og deltakerne bestiller flybillett selv.
Eventuelt
Ingen saker ble meldt.
Neste møte er satt til onsdag 5. februar kl.17.30.
Karmøy, 3. desember 2019

Tor Inge Melhus (sign.)
utvalgsleder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær
Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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STYREPROTOKOLL
Onsdag 4. desember 2019 heldt styret for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
styremøte. Møtet blei leia av styreleiar Astri Furumo.
MØTESTAD:

Haugesund rådhus, biblioteket

MØTESTART/-SLUTT:

kl. 16.10 – 17.30

FRÅ STYRET MØTTE:

Astri Furumo og Siv Bente Stople Østbø

FORFALL:

Simon Næsse og varamedlem Randi I. Rettedal

FRÅ SELSKAPET MØTTE:

Dagleg leiar Toril Hallsjø

INNKALLING:

Godkjent, utsending 27.11.19 og 03.12.19

SAKSLISTE:

Ingen merknader

Følgjande saker blei handsama:
SAK 17/19 – GODKJENNING AV PROTOKOLL 17.09.19
Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:
Protokoll frå styremøtet den 17.09.19 blir godkjent.
Styrehandsaming 04.12.19:
Styret hadde ingen merknader til protokollen.
Samrøystes vedtak 04.12.19:
Protokoll frå styremøtet den 17.09.19 blir godkjent.

SAK 18/19 – REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 04.12.19
Vedlegg:
20. Resultata frå lønnsforhandlingane 30.09.19 (unntatt off. – OFL § 23.1)
21. Evaluering av arbeidet i sekretariatet – tilbakemeldingar- utvalsmedlemmer høsten 2019
22. Opplæringskveld for nye kontrollutval 12.11.19 m/deltakarliste
23. Medarbeidarsamtale mellom dagleg leiar og styreleiar 05.11.19 (unntatt off. – OFL § 13)
24. konferansen – Forum for kontrollutvalg i Rogaland 09.01.20 i Sandnes
25. Møteplan 2020 – alle kontrollutvala på Haugalandet
26. Kontrollutvalgskonferansen 29.-30.01.20 - begge påmeldt
Styrehandsaming 04.12.19:
Styreleiar orienterte om lønsforhandlingane og medarbeidarsamtale med dagleg leiar. Då
selskapet har to tilsette, meinte styret at det kunne opnast for at rådgjevar også kunne få tilbod
om jobbsamtale med styreleiar, dersom han ønskte det. Dagleg leiar tar, som tidlegare år
medarbeidarsamtalen med tilsett/e.

Side 2
Då styremedlem ikkje hadde vore kontrollutvalsmedlem før ho gjekk inn i styret, meinte ho at
det hadde vore nyttig om ho hadde delteke på opplæringskvelden, men dato hadde ikkje
passa. Styreleiar støtta det og viste til konferansen i Sandnes. Dato passa. Dagleg leiar melder
på styremedlem og selskapet dekkjar kostnadene.
Dagleg leiar orienterte om at det blir ein travel vår og haust med planarbeid for
forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll og førebuing av anbod på revisjonstenestene.
Samrøystes vedtak 04.12.19:
Styret tar referatsakene 20 – 26 til orientering.
Styremedlem Siv Bente Stople Østbø meldes på konferansen for kontrollutvala 09.01.20 i
Sandnes.

SAK 19/19 – STATUSOVERSIKT PR. DESEMBER 2019
Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:
Statusoversikt pr. november/desember 2019 blir tatt til orientering.
Styrehandsaming 04.12.19:
Rekneskapsrapport pr. 04.12.19 blei delt ut. Rapporten mangla faktura frå Tysvær kommune
knytte til porto, kontorstol og nytt datautstyr. Desemberløn og nokre fakturarar var heller
ikkje ført. Dagleg leiar gjekk i gjennom rapporten og meinte rekneskapen i år igjen ville gå i
pluss. Etter fleire år med overskot hadde no selskapet ein god buffer. Styret meinte det var
rom for å oppgradere dataverktøy for å lette arbeidet. Styret var elles nøgd med stoda og
orienteringa.
Samrøystes vedtak 04.12.19:
Statusoversikt pr. desember 2019 blir tatt til orientering.

SAK 20/19 – MØTEPLAN 2020
Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:
Styret vedtar følgjande møteplan for 2020:
tysdag 04.02, tysdag 31.03, torsdag 17.09 og onsdag 09.12 kl. 16.00.
Representantskapsmøtet blir sett til måndag 27. april kl. 18.00
Dagleg leiar kan, i samråd med styreleiar, endre møtedato dersom det vert naudsynt.
Styrehandsaming 04.12.19:
Styreleiar gjorde merksam på at ho var oppteken 04.02 og at det var planlagt fylkesting 09.12.
Styret og dagleg leiar blei samd i å endre møtedatoane til 11.02 og 02.12.
Samrøystes vedtak 04.12.19:
Styret vedtar følgjande møteplan for 2019:
tysdag 11.02, tysdag 31.03, torsdag 17.09 og onsdag 02.12 kl. 16.00.
Representantskapsmøtet blir sett til måndag 27. april kl. 18.00
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Side 3
Dagleg leiar kan, i samråd med styreleiar, endre møtedato dersom det vert naudsynt.

SAK 21/19 – SENIORPOLITIKK I HKS IKS
Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak: (utan innstilling)
Styrehandsaming 04.12.19:
Styret hadde drøfta saka i forkant av møtestart. Dei meinte det difor ikkje var naudsynt at
dagleg leiar fråtredde. Saka er aktuell for ho i 2020.
Styret var tydeleg på at vedtaket frå 2009 var gjeldande. Bonus kan utbetalast og ekstra
fridager nyttast for dagleg leiar på nyåret, dersom ho ved skriftleg avtale ønskte å nytte
ordninga.
Men dei ønskte også at saka blei sendt til representantskapet med framlegg om å auke
bonusen med kr 3000, basert på ei prisregulering dei 10 siste åra. Ny bonus vil då gjerast
gjeldande frå og med 2020. Ny sum vil då bli etterbetalt, dersom representantskapet følgjer
styret si tilråding.
Vidare ønskte styret at det blei tatt inn i ordninga eit nytt punkt om regulering annakvart år i
etterkant av hovudoppgjeret for det sentrale lønsoppgjeret for kommunal sektor, slik at det
blei ei automatisk oppjustering. Mange kommunar er no på veg til å stramme inn si
seniorpolitikk, men styret var av den oppfatning at då selskapet ikkje har trong for vikar, slik
som innan skule og omsorg, er ordninga eit godt insitament for å få tilsette til å stå lenger, enn
heller å ta ut AFP. Bonusutbetaling vil falle klårt rimeligare enn selskapet si arbeidsgjevardel
til pensjonskostnader på kr 150-200.000 pr. år.
Samrøystes vedtak 04.12.19:
Styret visar til gjeldande tiltaksordning for seniorpolitikk i HKS IKS og vil tilrå oppjustering
av bonusbeløp til kr 18 000 og at det vert tatt inn eit punkt om automatisk oppjustering som
følgjer lønnsoppgjeret. Dagleg leiar lagar ny framlegg til tiltaksordning.
Samrøystes vedtak 04.12.19 og styret si innstilling til representantskapet:
Tiltaksordninga for seniorpolitikk for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert
godkjent slik den ligg føre som følgje av oppdatering frå og med 2020.
EVENTUELT

Ingen saker blei meldt.
Neste møte
Neste styremøte blir tysdag 11. februar 2020 kl. 16.00.
Årsrekneskap og utkast til årsmelding/styreberetning vert handsama før dei blir overlevert til
revisor.
Aksdal, 4. desember 2019

Astri Furumo (sign.)
Styreleiar

Toril Hallsjø (sign.)
Dagleg leiar
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Statens vegvesen

Referat
Dato:

03.12.2019

Tid:

10.00-13.00

Saksbehandler/innvalgsnr:

Henry Damman 41526589
Vår dato:

Referent: Henry Damman

16.12.19

Vår referanse:

Styringsgruppen –endeligt referat S4- 2019
Møte nr.:

S4-2019

Sted:

Statens vegvesen – Haugesund

Møteleder:

Arne Bergsvåg

Til stede:

Forfall:
Kopi til:

Arne Bergsvåg

AB

Rogaland fylkeskommune

Svanhild Skålheim

SS

Rogaland fylkeskommune

Aase Simonsen

AS

Rogaland fylkeskommune

Lin Jacobsen

LJ

Rogaland fylkeskommune

Svein E Indbjo

SEI

Rogaland fylkeskommune

Osmund Våga

OV

Bokn kommune

Sigmund Lier

SL

Tysvær kommune

Ole Johan Vierdal

OJV

Vindafjord kommune

Linn Erve

LE

Sveio kommune

Mette Ekrheim

ME

Etne kommune

Jarle Nilsen

JN

Karmøy kommune

Alf M Grindhaug

AMG

Karmøy kommune

Arne Christian Mohn

ACM

Haugesund kommune

Trine M Stokland

TMS

Haugesund kommune

Gottfried Heinzerling

GH

Rogaland fylkeskommune

Henry Damman

HD

Statens vegvesen

Tina Jacobsen

TJ

Statens vegvesen

Synnøve Solbakken, Geir Toskedal, Ivar Thorkildsen,
Møtedeltakere, Ann Mari Sandvin Hardeland (SVV),) Grethe Vikane (SVV) Håkon
Rasmussen, Eivind Stangeland, Bjørn Egil Gilje, Rasmus Davidsen, Carl-Erik
Nielsen, Stein Åge Sivertsen, Helge Ytreland,

Neste møte:

Postadresse
Statens vegvesen
Region vest
Askedalen 4
6863 Leikanger

05.03.20

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
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Ansvar / frist

Saksliste:
S.4

25/19

Kommentarer til innkallingen

S.4

26/19

Møtereferater:
* K4-2019 til orientering
* S3-2019 til orientering

S.4

27/19

Oversikt – behandla saker i S-gruppen

S.4

28/19

Status Haugalandspakken

S.4

29/19

Økonomi i Haugalandspakken

S.4

30/19

Møteplan 2020

S.4

31/19

Evt.

S4. 25/19

Kommentarer til innkallingen

Ingen merknader.
S4. 26/19

Kommentarer til møtereferatene

K4-2019
S3 -2019
Ingen merknader
S4. 27/19

Oversikt – behandla saker i S-gruppen

Ingen merknader.
S4. 28/19 Status Haugalandspakken
HD orienterte om saken i møtet, presentasjonen ligger vedlagt møtereferatet.
•

Det kom ønske om at det legges ved en kartreferanse til hvert prosjekt.

•

Det ble orientert om problemstillingene rundt manglende ressurser for å ha god

•

Dei fleste av de store prosjekta er ferdig planlagte, men flere av prosjekta venter på

fremdrift i prosjekta.
politiske avklaringer i kommuner, fylkesmann og eller departementet.

3
Ansvar / frist
S4. 29/19

Orientering fra rogfk ang. økonomi i Haugalandspakken

GH/HY orienterte om saken.
•

Saksfremlegg og presentasjon ligg vedlagt møtereferatet.

•

AB åpnet for at kommunane kunne komme med innpill/synspunkt på det framlagte
dokumentet og presentasjonen.

•

Det kom mange signal for det videre arbeidet, alle kommunane var i utgangspunktet
enige i prosessen videre.

•

Karmøy kommune foreslo å ha med et nytt strek punkt under punkt 6
Oppsummering og videre arbeid «Historikk og den avgjørende betydningen
prosjektene har for kommunens deltagelse i Haugalandspakken tillegges stor vekt»
Resten av styringsgruppa tilslutta seg dette forslaget.

S4. 30/19

Møteplan 2020

Første møte i Styringsgruppa i 2020 blir 05.03.20
Det blir synfaring på Haugalandet for S-gruppa 07.02.20
Det er sendt ut møteinnkalling for begge datoene
Rogfk lager møteplan for k-gruppa samt s-gruppa for 2020

S3. 24/19 Evt
Sigmund Lier foreslår at det kalles inn til et felles formannskapsmøte for alle
formannskapa i Haugalandspakken.

Sentraladministrasjonen

Inventum Servering AS
Smedasundet 92
5527 HAUGESUND

Dato:
Saksbeh:
Saksnr:
Løpenr:
Arkivkode:
Deres ref:

09.01.2020
Elin Vikene
16/623-41
1707/20
U63 &18
FUPVFU

SVAR - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEAREAL FOR CAFE MM KOPERVIK UTESERVERING OG MM UPSTAIRS
Viser til søknader om utvidet skjenkeareal i tilknytning til Cafe MM Kopervik henholdsvis for
uteserveringsområde som beskrevet i søknad og i lokalet til tidligere «Stockpot». Sistnevnte
ligger i etasjen over dagens lokale og forbindes med trapp mellom kjøkkenet og lokalet.
Som det framgår av mottatte dokumenter er leieavtale for uteserveringsområdet i orden og det er
gitt klarsignal for bygging/montering av treplatting som underlag på uteserveringsområdet.
Eventuelle krav fra politiet, brannvesenet og bygningsmyndigheter i forhold til lokalet som vil bli
kalt MM Upstairs må til en hver tid være oppfylt.
Vedtak:
1. Inventum Servering AS – Cafe MM Kopervik, org.nr. 981647165 innvilges serverings- og
skjenkebevilling for MM Upstairs i Hovedgt. 27 A, 4250 Kopervik (i tidligere «Stockpot») i
gruppe 1-3 (alkoholholdig drikk som inneholder mellom 2,5 – 60 volumprosent alkohol).
Det forutsettes at kravet i pkt. O) brennevinsbevilling i Karmøy kommunes alkoholpolitiske
retningslinjer vedrørende tilbud om matservering av varmrett til minst kl. 21.30 etterkommes.
2. Videre innvilges uteservering på platting på omsøkt område på hele «Lokkets» lengderetning
(3,6 meter bredt) i tilknytning til eksisterende uteserveringsområde for Cafe MM Kopervik.
I følge uttalelse fra Politiet den 06.09.2019 har de følgende anbefalinger/krav som bør
etterkommes:
Ansatte med nødvendige godkjenninger for servering og skjenking må kunne ha kontinuerlig tilsyn av hele
skjenkeområdet for å hindre ulovlig skjenking og brudd på vilkår. Dette er spesielt viktig da uteområdet
ligger i umiddelbar nærhet til offentlige rom og gågate.
Skjenke- og serveringsområdet må avgrenses for å forebygge at alkohol bringes ut og inn av området, samt
skjerming til publikum som ferdes i området. Siste særlig med hensyn til barn og unge.
Ut i fra politiets syn ville det vært en fordel om inn og utgang til uteområdet etableres mot dagens
eksisterende uteområdet og ikke på langsiden mot "Lokket" og gågaten. Dette for å skjerme serveringen og
inngangen ytterligere fra det offentlige rom.

Rådhuset, Postboks 167, 4291 KOPERVIK ◦ Telefon: 52 85 75 00 ◦ e-post: post@karmoy.kommune.no

Eventuell musikk skal rettes mot serveringsstedets gjester og ikke offentligheten. Dermed må lydnivået
være lavt. Kopervik sentrum er også et boligområde og bebodd av fastboende. For å ivareta deres behov for
nattero bør forskrift om Politivedtekter Karmøy kommune § 6 etterleves. Anbefaler at uteserveringen
stenger kl. 23.00. Dette vil også kunne forebygge andre forhold som berører ro, orden og sikkerhet.
3. Bevillingene gis for resterende del av bevillingsperioden som opphører 30.06.2020.
4. Godkjent styrer er Petter Viksund, f. 24.02.1991 og godkjent stedfortreder er Karina Viksund,
f. 14.12.1995 som begge er godkjent tidligere og innehar disse funksjonene per dags dato.
5. Bevillingene må utøves i henhold til Alkoholloven med forskrift og Karmøy kommunes
alkoholpolitiske retningslinjer 2016 – 2020.

Med vennlig hilsen

Vibeke Vikse Johnsen
rådmann
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.

Kopi til:
Styrer Petter Viksund
NoRoSun Skjenke- og salskontroll
Sør-Vest Politidistrikt, Postboks 240, 4001 STAVANGER
John Håkon Næss, Haugaland brann og redning IKS
Mattilsynet

Formannskapets referatliste
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Bevillin sav ift - minsteav ift:
Minsteavgift salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1:
Minsteavgift skjenking alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 + 3:

kr 1540,- per juni 2016
kr 4 800,- per juni 20I6

Bevillingsavgift for øvrig i henhold til forskrift 2005-06-08 nr 538: Forskrift om omsetning av
alkoholholdig drikk mv. hvor kap. 6 om gebyr er gitt med hjemmel i alkohollovens§ 7-1 annet
ledd.
E) Kommunen har ansvaret for kontroll med kommunale salgs- og skjenkebevillinger jfr.
forskriftenes kap. 9, § 9-1. Salgs- og skjenkestedene skal kontrolleres så ofte som behovet tilsier
og minst en gang pr. år. Det skal være 3 ganger så mange kontroller som en har salgs- og
skjenkesteder, jfr. § 9-7.
F) Krav om internkontroll
Innehavere av salgs- og skjenkebevillinger skal føre internkontroll med den virksomhet som
drives i henhold til bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av
alkoholloven. Jfr. forskriftenes kap. 8. Internkontrollen skal dokumenteres i den form og i det
omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og
risikoforhold. Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig for
kontrollmyndigheten.
SALGSBEVILLING:

G) Salgsbevillinger for alkoholholdig drikk i gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7
volumprosent alkohol kan tildeles dagligvareforretninger, bryggerier og ved nettsalg med
utlevering.

H) Salg og utleverin

av alkoholholdi

- Mandag - fredag:
- Lordag, nyttårsaften:
- Paske- og pinseaften:
Alkoholholdig

drikki

ru

e1 kan fore %til disse tider:

Kl. 09.00 -- 20.00
Kl. 09.00 -18.00
Kl. 09.00 -16.00 (ihht lov om helligdager og helligdagsfred)

drikk i gruppe 1 skal være tildekket utenom salgstiden.

Søndager, helligdager, samt julaften, 1. mai, 17. mai og stemmedagen for stortingsvalg,
fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov kan det ikke selges øl.
Det er ikke tillatt å plassere alkoholholdig drikk i samme kjøleskap som alkoholfri drikk.
Det henstilles også til at alkoholholdig drikk ikke plasseres på samme hylle eller ved siden av
alkoholfri drikk. Dersom kontrolløren mener at plasseringen ikke er forsvarlig, eller at det er
mulig å ta feil av alkoholholdig og alkoholfri drikk, kan bevillingshaveren pålegges å gjøre
noe med dette.
SKJENKEBEVILLING:

I) Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2: Drikk som inneholder
over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent alkohol kan gis til serveringssteder i tettbebygde
strøk og fordelt i hele kommunen, dog ikke når stedet er lagt til:
• Oppvekstmiljø/boligområde
2

•
•
•

Idrettshaller/helsestudio
Gatekjøkken/storkiosker
Kommunale bygg fullt ut eiet og drevet av kommunen.

Alminnelig skjenkebevilling må søkes for hvert skjenkested også om de befinner seg i samme
bygning.
Skjenkesteder på kjøpesenter gis som hovedregel ikke alminnelig skjenkebevilling innenfor
åpningstiden i den øvrige del av senteret.
J)

Det forutsettes at gitt bevilling tas i bruk i rimelig tid etter at bevillingen er gitt. I motsatt fall
faller bevillingen bort.

K) Det settes et øvre tak på 17 skjenkebevillinger.
Skjenkebevillinger begrenset til sluttet lag og/eller sommersesong etc teller ikke med i antall
bevillinger. Skjenkesteder som har noe begrenset apningstid/kapasitet
kan ogs3 vurderes %
holdes utenfor taket.

L) Bevillingen gjelder bare for det godkjente skjenkested og godkjente type virksomhet.
Endring av driftskonseptet er avhengig av forhåndsgodkjenning av bevillingsmyndigheten.
Ved skifte av bevillingshaver, eller ved et eierskifte, skal det omgående framlegges en kontrakt
for bevillingsmyndigheten underskrevet av tidligere og ny bevillingshaver. Kontrakten skal
inneholde hvilke endringer som foretas og dato for endringene. Dersom slik kontrakt ikke
foreligger innen 3 måneder, jfr. alkohollovens§ 1-10 om anledning for ny bevillingshaver til
kunne skjenke i inntil 3 måneder på den tidligere bevilling, anses skjenkestedet (virksomheten)
som nedlagt. Virksomheten kan fortsette på den tidligere bevilling i inntil tre måneder såfremt
det søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold, og senest 30 dager, etter overdragelsen - jfr.
serveringslovens §22.

M) Skjenketider:
Skenkin av drikk som inneholder mindre enn 22 volum rosent alkohol:
Mandag - torsdag:
kl. 12.00 -- 01.00
Fredag og lørdag:
kl. 12.00 - 02.00
Søndag:
kl. 12.00 -- 01.00
Skenkin av drikk som inneholder mellom 22 o 60 volum rosent alkohol:
Mandag t.o.m. søndag:
kl. 13.00-- 01.00
Uteservering følger skjenketidene for inneservering.
Åpningstiden fastsettes til en halv time lenger enn skjenketiden.

N) Uteservering
Serveringssteder med skjenkebevilling kan, når forholdene ligger til rette, få skjenkebevillingen
utvidet til bruk i friluft på følgende betingelser:
• Uteservering følger skjenketidene for inneservering i pkt. M).
• Skjenkeområdet skal være tydelig avgrenset, og godkjent av bygningsmyndigheter etc.
med en øvre grense på antall sitteplasser.
• Det gis ikke bevilling til servering på fortau.
3

Tillatelsen til uteservering trekkes tilbake/behandles på nytt for det enkelte skjenkested dersom
det framkommer klager på høyt støynivå etc. eller anmerkninger fra politiet.
0) Alminnelig bevilling til alkoholholdig drikk i gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og
60 volumprosent alkohol kan kun gis til skjenkesteder hvor det tilbys matservering av
varmrett til minst kl. 21.30.
Skjenkesteder som er en integrert del av et større hotell (bar, konferanse-/selskapslokaler,
hotellrom og nattklubber for voksne) kan etter en konkret vurdering gis alminnelig
brennevinsbevilling.
P) Ambulerende skjenkebevillinger for sluttet lag
Det opprettes ambulerende bevillinger for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2:
Drikk som inneholder over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent alkohol og gruppe 3: Drikk
som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol for en enkelt anledning til deltakere i
sluttet lag, som f.eks. brylluper, åremålsdager, etc. i henhold til alkohollovens § 4-5. Med
skjenking forstås salg for drikking på stedet. Aldersgrense 18 ar/ 20 år.
Gjelder også utvidelse av bevilling for skjenkesteder som har alminnelig bevilling for
alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2: Drikk som inneholder over 2,5 og mindre enn 22
volumprosent alkohol til også å omfatte ambulerende bevilling for alkoholholdig drikk i
gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol for sluttet lag.
lsmaking
og vinsmaking tillates dersom del er i samsvar med reklameforbudet
og i følge
alkoholloven generelt. Arrangor/ansvarshavende
plikter a sette seg godt inn i regelverket.

Q) Ambulerende skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning og del av året.
Det opprettes kommunale bevillinger for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2:
Drikk som inneholder over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent alkohol for en enkelt bestemt
anledning og del av året i henhold til alkohollovens§ 1.6, andre ledd. Dette gjelder også i
kommunale bygg fullt ut eiet og drevet av kommunen. Aldersgrense 18 ar.
Gjelder også utvidelse av bevilling for skjenkesteder som har alminnelig bevilling for
alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2: Drikk som inneholder over 2,5 og mindre enn 22
volumprosent alkohol. Dette kan være utvidelse av lokalet, for eksempel i telt ved enkelt
bestemt anledning og del av året.
Med en enkelt bestemt anledning menes arrangementer som ikke er sluttet lag, f.eks.
dansetilstelning eller arrangement som kan strekke seg over en periode på inntil 6 dager
sammenhengende,
f.eks. festivaler, konserter, åpen dans på grendahus, idrettshaller etc.
Generelt gis ambulerende skjenkebevillinger
kun til firma/stiftelse/lag/forening/organisasjon
somhar organisasjonsnummer
og ikke til privatpersoner med unntak av til sluttet lag.
Ved arrangementer som retter seg mot ungdom under 18 ar kan det ikke skjenkes alkohol, selv
ikke til ungdom over 18 ar. Arrangementene
skal vere alkoholfrie, uavhengig av hvor stor del
av malgruppen som er under I8 ar.
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lsmaking
og vinsmaking tillates dersom det er i samsvar med reklameforbudet
alkohollovgivningen generelt Arrangor plikter a sette seg godt inn i regelverket

og i folge

Skjenking av alkohol i idrettshaller og kommunale bygg skal ikke forekomme, når det samtidig
foregår aktiviteter for barn og unge i og i umiddelbar nærhet av byggene.
Utleie av byggene skal ikke pa noen mate redusere tilbudet til barn og unge
Idrettshaller og kommunale bygg skal ikke leies ut til kommersielle aktorer som ønsker å tjene
penger på arrangementer med alkoholservering.
Ved store arrangement/teltarrangement
kreves det at ansvarshavende gjennomfører og består
kunnskapsprøven om alkoholloven for skjenking før arrangementet gjennomføres.
For utearrangement

eller arrangement

i telt skal musikken opphøre senest kl. 01.00.

Ved større etablerte festivaler bør arrangøren høres før rådmannen avgjør (steder/personer
som er forhåndsgodkjent av politiet) hvem som skal gis ambulerende skjenkebevilling under
festivalen.
Formannskapet skal rlig forelegges oversikt over antall innvilgede ambulerende
skjenkebevillinger og type arrangement bevillingene er gitt for.

R) Delegasjon.
Myndigheten til å avgjøre søknader om skjenkebevilling innen fastsatt tak delegeres til
formannskapet. Når den øvre grense for antall skjenkebevillinger er nådd, delegeres det til
rådmannen å avslå nye søknader om bevilling. Rådmannen vurderer hvilke skjenkebevillinger
som kommer inn under taket på 17 skjenkebevillinger.
Myndigheten til å avgjøre søknader om salgsbevilling for alkoholholdig
dagligvarebutikker delegeres til formannskapet.
Formannskapet

•

delegeres myndighet

drikk i gruppe 1 for

til å avgjøre søknader om utvidelse av skjenketid.

Kommunestyret delegerer til rådmannen:
Rådmannen gis fullmakt til a fornye eksisterende salgs- og skjenkebevillinger
bevillingsperioden 01.10.2016 - 30.06.2020

for

•

Rådmannen gis fullmakt til å behandle søknader om ambulerende skjenkebevilling for sluttet
lag i henhold til alkohollovens 8 4-5 0g til enkeltanledning eller del av året (inntil dager) i
henhold til alkohollovens§ 1.h, andre ledd i kommunale bygg og på kommunal grunn

•

å avgjøre søknader om ambulerende bevillinger til skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe
1, 2 + 3 for sluttet lag i henhold til alkohollovens § 4.5.
Gjelder også utvidelse av bevilling for skjenkesteder som har alminnelig bevilling for
alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 til også å omfatte ambulerende bevilling alkoholholdig
drikk i gruppe 3 for sluttet lag.
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• a avgjore

søknader om skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 for enkelt bestemt
anledning og del av året, som festivaler, åpen dans på grendahus etc. i henhold til
alkohollovens§ 1.6, andre ledd.
Gjelder også utvidelse av bevilling for skjenkesteder som har alminnelig bevilling for
alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, evt. også gruppe 3. Dette kan være utvidelse av lokalet,
for eksempel i telt ved enkelt bestemt anledning og del av året.

• a godkjenne

skifte av styrer eller stedfortreder etter uttalelse fra nødvendige instanser som
f.eks. politi etc. Videre må styrer/stedfortreder
for salgsbevilling og skjenkebevilling ha
gjennomført og bestått/bestå kunnskapsprøven om alkoholloven og styrer for skjenkebevilling
må ha gjennomført og bestått/bestå etablererprøven i serveringsloven.

S) Utvidet kompetansekrav for ansatte i skjenkenæringen
Alle ansatte som håndterer alkoholvarer overfor kundene samt ordensvakter på skjenkesteder
skal ha Karmøy kommunes Ansvarlig vertskap-kurs over to dager/kvelder som arrangeres
årlig. Kravet gjelder serveringspersonale, bartendere, dørvakter og annet personale som
unntaksvis kan bli satt inn i slike funksjoner. Bedriften får etter avholdt kurs tilsendt kursbevis
som må kunne legges fram ved eventuell kontroll.
Det forutsettes at ansatte som er på jobb, ikke drikker alkohol i arbeidstiden/åpningstiden.
Bevillingshavere, eiere, styrere, stedfortredere og/eller andre ansatte på skjenkesteder, som
ikke er på jobb, skal anses som en vanlig gjest og skal ikke veksle mellom å drikke alkohol,
rydde, skjenke/servere eller rydde opp i eventuelle episoder med gjester.
T) Møte med kommunen
Alle salgs- og skjenkesteder plikter å være representert på møter med kommunen
andre offentlige myndigheter kan medvirke (politi, tollvesen, mattilsyn mv.).

der også

U) Karmøy kommunestyre ønsker å motvirke kombinasjonen alkohol og pengespill.
Bevillingshavere forutsettes derfor ikke å tillate noen form for pengespill (poker/nettspill
i lokaler hvor det skjenkes alkohol.

osv)

V) Det tillates ikke skjenking på kreditt.
W) Fo1 a oppettholde en god likestillingsprofil, godt omdomme og unnga at barn og unge far
uheldige opplevelser av bylivet/skjenkeneringen
tillater Karmøy kommunestyre ikke
driftskonsept/underholdning
pa skjenkesteder som
• Stripping
• Erotisk dans
• Topplos-servering
• Undertøyshow
• Servering av mat/drikke pa kropp (for eksempel sushi, drikke-leker/konkurranser
mm)
X) Prikktildeling

og inndragning

Alkoholforskriftens

5 10-I.

av salgs- og skjenkebevilJinger

kapittel 10. Inndragning

Bestemmelsene om prikktildeling

av salgs- og skjenkebevillinger

og inndragning

i8 10-2 til8 10 6 gjelder der kon troll

gjennomfort i henhold til kapittel 9 i denne forskriften eller rapport fra andre myndigheter,
6
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Administrativ oppfølging av saker behandlet i formannskapet 2019 ( 2016-)

Sendes
til
overord
net
utvalg

Saksnummer Tittel
Saksnr

Tittel

23/16

SALG AV KVALAVÅG SKOLE GNR/BNR 75/48

146/17

STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2018-2023

Frist
for
iverks
etting

Status / Merknad
Det arbeides med en sak som skal opp til formannskapsmøte 01.april. Det er flere
avklaringer som må på plass, herunder noen uklare grenser og veirett/rett til
parkering. Dette forsøkes det å få klarhet i før sak sendes til formannskapsmøtet til
behandling.
Ferdigbehandles våren 2020.

Kompatibilitetsrapport for Rapport - politiske saker - Formannskapet 2016 ajour august 2016.xls
Kjør på 11.08.2016 12:21
Følgende funksjoner i denne arbeidsboken støttes ikke av tidligere Excelversjoner. Disse funksjonene kan gå tapt eller forringes hvis du åpner denne
arbeidsboken i en tidligere versjon av Excel, eller hvis du lagrer arbeidsboken i
et tidligere filformat.
Mindre gjengivelsestap

Det brukes en tabellstil på en tabell i denne arbeidsboken. Tabellstilformatering
kan ikke vises i tidligere versjoner av Excel.

Noen celler eller stiler i denne arbeidsboken inneholder formatering som ikke
støttes av det merkede filformatet. Disse formatene vil bli konvertert til det
nærmeste tilgjengelige formatet.

Antall
forekomster

Versjon

1
Ark1'!A4:E69

Excel 97-2003

8

Excel 97-2003

teknisk etat

Rogaland Fylkeskommune
Postboks 130 Sentrum
4001 STAVANGER

Dato:
Saksbeh:
Saksnr:
Løpenr:
Arkivkode:
Deres ref:

06.12.2019
Hilde Pettersen
12/4400-43
64002/19
233 Q10

SVAR - ORIENTERING OM TILDELING AV TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER GJENNOM
FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG FOR 2020
SØKNAD FRA KARMØY KOMMUNE
Det vises til anmodning om tildeling av trafikksikkerhetsmidler gjennom fylkets
trafikksikkerhetsutvalg for 2020. Karmøy kommune ønsker å søke om tilskudd til følgende tiltak:

Søknad 2020 (beløp til høyre er søknadsbeløp):
1. Gatelys Kvalavågsvegen. Fra kryss Helganesvegen til kryss Skeievegen: 2,1 mill
2. Planleggingsmidler Gang - og sykkelveg Skarvene: 360.000,3. Gatelys Nygårdsvegen inkludert sikring av krysningssted Veldetunvegen: 420.000,4. Gatelys Kyrkjevegen (fylkesveg): 2,0 mill.
Prosjektene er nærmere beskrevet i vedlagte prosjektskjema.

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2018 - 2021
Samtlige omsøkte tiltak for 2020 er med i kommunens trafikksikkerhetsplan. «Kommunedelplan
for trafikksikkerhet 2018 – 2021». Kommunen har vært bevisst på å følge prioriteringene gitt i
denne. Tre av omsøkte tiltak er på kommunale veger, mens ett berører fylkesveganlegg. En har
også vektlagt at tiltakene raskt kan igangsettes.
Gatelysene langs Kvalavågsvegen er bestilt og klar for utføring på nyåret. Prosjektleder i
kommunen er Elin Kalveland. Når det gjelder gang -og sykkelveg gjennom Skarvene er dette
også et høyt prioritert tiltak i kommunen. Det er satt prosjektleder på dette tiltaket også.
Nygårdsvegen er en sentral skoleveg tett opp mot hovednettet gjennom Karmøy. Kryssingen
over Veldetunvegen vurderes til å være et viktig trafikksikkerhetstiltak som bør gjennomføres

Rådhuset, Postboks 167, 4291 KOPERVIK ◦ Telefon: 52 85 75 00 ◦ e-post: post@karmoy.kommune.no

samtidig. Området ble befart i høst med representanter fra Statens vegvesen (Johnny Kousgaard
Pedersen) etter mottatt bekymringsmelding fra foreldre.
Gatelys langs Kyrkjevegen er omsøkt som et tiltak langs fylkesveg. Av hensyn til maksbeløp på 2
mill. har en valgt å dele stekningen i etapper. Nordre del anses gjennomførbart for en slik sum.
Dersom det skulle være mer tilgjengelige midler til fylkesveg, setter vi selvsagt pris på om også
sørlig del / utvidet strekning, ble gjennomført samtidig. Tiltaket er tatt opp med Statens
vegvesen, som fra nyåret vil være fylkeskommunens representant.
Handlingsplanen for planperioden 2018 – 2021 er vedlagt. For hele planen vises til link:

https://www.karmoy.kommune.no/content/uploads/2019/03/Kommunedelplan-fortrafikksikkerhet-2018-2021.pdf

Trafikksikker kommune
Karmøy kommune ble klassifisert som trafikksikker kommune i 2019. Dette er et kvalitetsstempel
vi nå er stolte av å inneha.

Tidligere mottatt tilskudd:
2016:
 Gang -og sykkelveg Fv 840 Storasundvegen – planleggingsmidler . Tilskudd: 1,5 mill
 Gang -og sykkelveg Fv 840 Torvastadvegen – planleggingsmidler. Tilskudd: 800.000,Status:
Begge tiltakene er Ferdig. Revisjonsattest er bestilt og oversendes når denne foreligger.

2018:
 Gang - og sykkelveg Fv 840 Torvastadvegen- Arkeologisk registrering: 580.000, Etablering av «Hjertesoner/ Aktiv skoleveg»- bilfrie soner rundt skolene. Skilting og
markering i asfalt. Søknadssum: kr 480.000,-.
 Mobilt anlegg for sykkelopplæring / ferdighetsløype. Innkjøp av moduler og tilhenger.
Søknadssum: kr. 60.000,Status:
Arkeologisk registrering vil bli utført feltsesongen 2020.
Etablering av hjertesoner er startet opp. Det er nettopp inngått avtale med konsulentfirmaet Cowi
AS om bistand til utarbeidelse av detaljplaner/løsninger for Aktiv skoleveg (Norheim og
Grindhaug skoler er gitt prioritet). Medvirkning fra elever vil bli vektlagt i dette arbeidet.
Mobilt anlegg er Ferdig. Revisjonsattest er bestilt og vil bli oversendt når dette foreligger.

2019:
 Sykkelveg med fortau Åsebøen- Stangeland ungd. Skole: 2,1 mill.
Status:
Deler av tiltaket er utført i samarbeid med Statens Vegvesen i forbindelse med prosjektet
fortau/gang -og sykkelveg Åsebøen – Stangeland. Videre arbeid må avventes til endelig status på
finansiell medvirkning foreligger fra Statens vegvesen.

2

Karmøy kommune anmoder med dette om at tidligere tildelt tilskudd opprettholdes inntil
prosjektene er gjennomført.
Kommunen ønsker å takke for tidligere mottatte tilskudd. Slike tilskudd er en viktig pådriver for
gjennomføring av viktige trafikksikkerhetstiltak i kommunene. Håper med dette på en positiv
behandling av søknaden!

Med vennlig hilsen

Hilde C. Pettersen
Rådgiver samferdsel og sykkel

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.
Kopi :
Eiliv Staalesen, kommunalsjef teknisk, her
Formannskapssekretær Lene Yvonne Kvilhaug, her
Statens vegvesen, region vest, Leikanger

3

Prosjektskjema

SØKNAD OM TILSKUDD TIL TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 2020
KARMØY KOMMUNE
Prosjektnavn: Gatelys Kvalavågsvegen
Prioritet: 1

Skolekrets: Avaldsnes

Fylkesveg nr.: ……………………. Kommunal veg: X

Privat veg: …………………………………….

Type tiltak: Gatelys
Kontaktperson i kommunen (navn, e-post, tlf.): Hilde C. Pettersen, hpe@karmoy.kommune.no, mobil
90152499.
Oversiktskart/skisse som viser hvor prosjektet er lokalisert. (Før på steds- og vegnavn, vegnr., bygg o.l.)
Målestokk 1: 7500. Røde prikker: Omsøkt strekning – Kommunal veg. Gjelder strekningen fra kryss
Skeievegen til kryss E134 Helganesvegen. Grønne prikker: Strekning med nytt gatelys- utført i regi av
Statens vegvesen i 2019- fylkesveg. Rød firkant er Avaldsnes barneskole.

Prosjektskjema
Beskrivelse av problemet:
Tiltaket omfatter Gamle Kvalavågsvegen fra kryss med Skeievegen til kryss med Helganesvegen.
Strekningen er på ca 1,1 km og gjelder kommunal veg. Statens Vegvesen har dette året utført gatelys langs
resterende strekning som er fylkesveg, fra kryss Skeievegen til Avaldsnes / Skeie (E134).

Forslag til tiltak/beskrivelse av planen (legg ved skisser eller plantegninger hvis disse foreligger):
Tilbud fra Haugaland Kraft er innhentet. Arbeid med grøft og nedsetting av stolper skal utføres av
Entreprenør Vassbakk & Stol. Arbeid med å få inn signerte avtaler med grunneierne om tillatelse til
plassering av stolper er tilnærmet avsluttet.

Beskrivelse av hva som ventes oppnådd med tiltaket:
Tryggere skoleveg. Gamle Kvalavågsvegen blir benyttet som «snarveg/omkjøring» av enkelte som
erstatning for Fv 547 / E134 (hovedveg gjennom Karmøy) i rushtiden. Gamle Kvalavågsvegen er videre en
populær strekning for syklister / tur og treningssykling / anbefalt turistrute for sykkel. Gatelys vil være et
viktig trafikksikringstiltak i dette område.

Totale kostnader (plan og anlegg): 3,5 mill
Søknadsbeløp (maks. 60 %): 2,1 mill
For søknader på kommunale veier bekreftes det at restfinansiering, 40 % er avsatt i kommunens budsjett.
Eventuell restfinansiering: Karmøy kommune, jf Handlingsplan Kommunedelplan for trafikksikkerhet
Dekning av eventuell restfinansiering: Karmøy kommune, , jf Handlingsplan Kommunedelplan for
trafikksikkerhet
Eventuelle andre forhold:

Konto for overføring av tilskudd: Kontonr: 3207 2163 841. Tilskuddet merkes Trafikksikring med initialene
HPE.

Prosjektskjema

SØKNAD OM TILSKUDD TIL TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 2020
KARMØY KOMMUNE
Prosjektnavn: Turveg / gang -og sykkelveg Skarvene
Prioritet: 2

Skolekrets: Torvastad

Fylkesveg nr.: ……………………. Kommunal veg: X

Privat veg: …………………………………….

Type tiltak: Gang-og sykkelveg - planleggingsmidler
Kontaktperson i kommunen (navn, e-post, tlf.): Hilde C. Pettersen, hpe@karmoy.kommune.no, Mobil : 90
15 24 99.
Oversiktskart/skisse som viser hvor prosjektet er lokalisert. (Før på steds- og vegnavn, vegnr., bygg o.l.).
Målestokk: 1:7500

Prosjektskjema
Beskrivelse av problemet:
Beboere langs Storasundsvegen mangler trygg skoleveg. Det er opparbeidet en sti fra Litlasundsvegen
(byggefelt) gjennom marka via privat veg til Torvastadvegen (opparbeidet i privat regi). Denne stien er ikke
belyst, blir ikke brøytet og er ikke universell utformet. Reguleringsplanen viser ny gang- og sykkelveg/turveg
helt frem til Hålandvegen. Fra Hålandvegen er det gang - og sykkelveg frem til Torvastad skole. Gang- og
sykkelvegen vil være en skoleveg med opplevelseskvaliteter (lagt utenom trafikkerte veger).

Forslag til tiltak/beskrivelse av planen (legg ved skisser eller plantegninger hvis disse foreligger):
Reguleringsplan vedlagt – godkjent i 2018.

Beskrivelse av hva som ventes oppnådd med tiltaket:
Det søkes om planleggingsmidler til utarbeidelse av en teknisk plan/byggeplan med anbudsbeskrivelse.
Anbudsbeskrivelsen må inneholde en kostnadskalkyle for gjennomføring. Dette vil gi et godt utgangspunkt
for å få tilstrekkelig grunnlagsmateriell for gjennomføring og sikre ønsket fremdrift.

Totale kostnader (plan og anlegg): 600.000,- (kun planmidler)
Søknadsbeløp (maks. 60 %): 360.000,For søknader på kommunale veier bekreftes det at restfinansiering, 40 % er avsatt i kommunens budsjett.
Eventuell restfinansiering: Karmøy kommune, jf Handlingsplan Trafikksikkerhet
Dekning av eventuell restfinansiering: Karmøy kommune, jf Handlingsplan Trafikksikkerhet
Eventuelle andre forhold:

Konto for overføring av tilskudd: Kontonr. 3207 2163 841. Tilskuddet merkes Trafikksikring med initialene
HPE.

Prosjektskjema

SØKNAD OM TILSKUDD TIL TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 2020
KARMØY KOMMUNE
Prosjektnavn: Gatelys Nygårdsvegen inkludert sikring av kryssingssted Veldetunvegen
Prioritet: 3

Skolekrets: Avaldsnes

Fylkesveg nr.: ……………………. Kommunal veg: X

Privat veg: …………………………………….

Type tiltak: Gatelys inkludert sikring av kryssingssted skoleveg
Kontaktperson i kommunen (navn, e-post, tlf.): Hilde C. Pettersen, hpe@karmoy.kommune.no, mobil
90152499.
Oversiktskart/skisse som viser hvor prosjektet er lokalisert. (Før på steds- og vegnavn, vegnr., bygg
o.l.)Målestokk 1: 7500

Prosjektskjema

Beskrivelse av problemet:
Dårlig belyst kommunal veg. Strekningen må suppleres med nye gatelys for å få en sammenhengende
belysning. Kryssing av Veldetunvegen er trafikkfarlig. Det er mottatt bekymringsmelding fra foreldre som
sender skolebarn på denne strekningen til Avaldsnes skole. Veldetunvegen betjener et stort boligfelt og
kryssingen skjer tett opp mot E134 /hovedvegen gjennom Karmøy.

Forslag til tiltak/beskrivelse av planen (legg ved skisser eller plantegninger hvis disse foreligger):
Supplere med nye gatelys langs Nygårdsvegen, samt utbedre kryssingssted for sårbare trafikanter over
Veldetunvegen. Strekningen må sikres en sammenhengende belysning ved å supplere med 2-3 nye gatelys.
Det er behov for å heve et lite parti av Nygårdsvegen slik at kryssing av Veldetunvegen kan skje på en
tilfredsstillende måte. I tillegg må det etableres ca 25 m med fortau slik at skolebarn kan krysse over vegen
fra fortau til eksisterende gang - og sykkelveg på nordsiden av Veldetunvegen. Nygårdsvegen ligger i et søkk
rett før krysset med Veldetunvegen. Dette skaper en uoversiktlig situasjon for skolebarn som må krysse
Veldetunvegen for å komme til Avaldsnes skole. Veldetunvegen ligger i et høybrekk i forhold til kryssende
kommunal veg og gang -og sykkelveg.

Beskrivelse av hva som ventes oppnådd med tiltaket:
Trygg skoleveg og sikker kryssing av en trafikkert kommunal veg.

Totale kostnader (plan og anlegg): 400.000 (lys) + 300.000.-(sikring av kryssingssted)= 700.000,Søknadsbeløp (maks. 60 %): 420.000,For søknader på kommunale veier bekreftes det at restfinansiering, 40 % er avsatt i kommunens budsjett.
Eventuell restfinansiering: Karmøy kommune, jf Handlingsplan Trafikksikkerhet
Dekning av eventuell restfinansiering: Karmøy kommune, jf Handlingsplan Trafikksikkerhet
Eventuelle andre forhold:

Konto for overføring av tilskudd: Konto nr: 3207 2163 841. Tilskuddet merkes trafikksikring med initialene
HPE.

Prosjektskjema

SØKNAD OM TILSKUDD TIL TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 2020
KARMØY KOMMUNE
Prosjektnavn: Gatelys Kyrkjevegen, Torvastad
Prioritet: 4

Skolekrets: Torvastad

Fylkesveg nr.: 841

Kommunal veg: …………………………… Privat veg: …………………………………….

Type tiltak: Gatelys
Kontaktperson i kommunen (navn, e-post, tlf.): Hilde C. Pettersen, hpe@karmoy.kommune.no, mobil 90 15
24 99.
Oversiktskart/skisse som viser hvor prosjektet er lokalisert. (Før på steds- og vegnavn, vegnr., bygg
o.l.)Målestokk 1: 7500

Prosjektskjema

Beskrivelse av problemet: Skoleveg med dårlig belysning.

Forslag til tiltak/beskrivelse av planen (legg ved skisser eller plantegninger hvis disse foreligger):
Kyrkjevegen på Torvastad er en samleveg / fylkesveg som har manglende belysning. Strekninger med svært
dårlig belysning / mangler helt, er strekningen i nord, fra kryss med Dalstrevegen til kryss med
Torvastadvegen. Her er det bla en strekning på over 200 m som mangler lys gjennom et skogholt. Også i sør
er det manglende belysning (merket grønn) med kun 3 lys på en strekning av 600 m. Gjelder strekningen fra
kryss Kveitevikvegen (skoleveg fra Feøy) til kryss Torvastadvegen. Av hensyn til kostnadsdekning med
søknadsbeløp inntil 2,0 mill, ønsker kommunen at strekningen i nord blir prioritert i denne omgang (røde
markeringer på kart).

Beskrivelse av hva som ventes oppnådd med tiltaket: Trygg skoleveg

Totale kostnader (plan og anlegg): 2,0 mill
Søknadsbeløp (maks. 60 %): 2,0 mill (100 % da det er fylkesveg)
For søknader på kommunale veier bekreftes det at restfinansiering, 40 % er avsatt i kommunens budsjett.
Eventuell restfinansiering: Det forutsettes at Rogaland fylkeskommune tar event restfinansiering.
Dekning av eventuell restfinansiering: Det forutsettes at Rogaland fylkeskommune tar event
restfinansiering.

Eventuelle andre forhold:
Det er avtalt med Kristian Søndenå (Rogaland Fylkeskommune) om at han prosjekterer og gjør forarbeider i
2020 for så å utlyse dette i 2021. Søknaden er dermed i samråd med Fylkeskommunen. Grunnet
svangerskapspermisjoner i fylket mm vil tiltaket nok bli utført tidlig i 2021.

Konto for overføring av tilskudd: Konto nr. 3207 2163 841. Tilskuddet merkes Trafikksikring med initialene
HPE.

Vår dato:

Vår ref:

30.12.2019

2019/4549

Deres dato:

Deres ref:

Kontakt saksbehandler

Karmøy kommune
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Maren Skåden, 51 56 88 32

Oversendelse av korrigert rapport etter tilsyn med samfunnssikkerhet og
beredskap
Vi er blitt oppmerksomme på at det er en feil i oppsettet på siste side i endelig rapport etter tilsynet
med samfunnssikkerhet og beredskap 2019. Dette fører til at siste side i rapporten kan være
vanskelig å lese.
Vi sender derfor en ny kopi av rapporten der dette er rettet opp, uten at det er gjort andre
innholdsmessige endringer.

Med hilsen
Maren Skåden
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Postboks 57

E-postadresse:
fmropost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 59
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44

5575

AKSDAL

Telefon: 51 56 87 00
www.fylkesmannen.no/ro
Org.nr. 974 763 230

Endelig tilsynsrapport
Tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Karmøy kommune 2019

Endelig rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og
beredskap i Karmøy kommune 1. og 21. oktober 2019

Tidsrom for tilsynet: oktober 2019
Kommunens adresse: Karmøy kommune, Statsråd Viljes gate 25, 4250 Kopervik
Kontaktperson i kommunen: beredskapskoordinator Eivind Jahren
Fylkesmannens tilsynslag: Revisjonsleder Reidar Johnsen og revisor Maren Skåden
Dato for endelig rapport: 19. desember 2019

Sammendrag
Tilsynet er gjennomført med hjemmel i lov 26. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivile
beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 29 og forskrift 22. august 2011 om
kommunal beredskapsplikt § 10.
Målet med tilsynet er å undersøke om Karmøy kommune sitt arbeid med samfunnssikkerhet- og
beredskap er i samsvar med kravene i sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal
beredskapsplikt.
Fylkesmannen avdekket 1 avvik i tilsynet med Karmøy kommune.

Avvik 1
Karmøy kommunes overordnede beredskapsplan oppfyller ikke alle kravene i
sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt.
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Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet er gjennomført med hjemmel i lov 26. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivile
beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 29 og forskrift av 22. august 2011 om
kommunal beredskapsplikt § 10.
Målet med tilsynet er å undersøke om Karmøy kommune sitt arbeid med samfunnssikkerhet og
beredskap er i samsvar med kravene i sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal
beredskapsplikt.
Fylkesmannen ville undersøke om kommunen i tråd med kravene i lov og forskrift hadde:








en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
et helhetlig system for kommunen sitt samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid
en overordnet beredskapsplan
øvelser og opplæring for ansatte som har en rolle i kommunens krisehåndtering
evalueringer av hendelser og øvelser
revidert og oppdatert planene
dokumentasjon for ivaretagelse av kravene

Rammer for tilsynet
Tilsynet er gjennomført etter prinsippet for systemrettet tilsyn. Skriftlig revisjonsvarsel ble sendt
ut 30. april 2019, og relevant dokumentasjon ble lest før tilsynet. Den 1. oktober var det
åpningsmøte og intervju med relevante personer i kommunen. Sluttmøte var 21. oktober 2019.
Denne rapporten handler om avvik og merknader som er avdekket under revisjonen. Avvik er
manglende etterlevelse av krav i sivilbeskyttelsesloven og/eller i forskrift til kommunal
beredskapsplikt. Merknad er funn det er grunn til å peke på for å sikre bedring i oppfølgingen av
bestemmelsene om beredskapsplikten.
Vi gjør oppmerksom på at Fylkesmannen bare undersøker om kommunen sitt arbeid med
samfunnssikkerhet og beredskap er i tråd med ovennevnte lov og forskrift. Tilsynet gir derfor
ikke en fullstendig vurdering av kommunen sitt arbeid med dette.

Hovedinntrykk
Karmøy kommune står fram som en solid beredskapskommune og er på flere områder en
kommune som trekkes fram som eksempel for andre og en foregangskommune. Det mest
imponerende er hvor bredt beredskapsarbeidet favner fra rådmannen og ledergruppen, via
beredskapskoordinator og ressursgruppen for beredskap og ut mot de ulike
virksomhetsområdene.
Kommunen hadde en svært omfattende intern involvering ved utarbeidelse av helhetlig ROSanalyse (2016) og har regelmessige øvelser i CIM for over 100 ansatte.
Det er utviklet et eget strategidokument som heter «Plan for oppfølging av kommunal
beredskap» som oppdateres årlig og det blir i tillegg laget en årlig «Statusrapport til rådmannen –

beredskap» fra ressursgruppen for beredskap. Dette sikrer oppfølging av tiltak, jf. helhetlig ROSanalyse spesielt og utvikling av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap generelt.
Kommunen er svært sentral i beredskapssamarbeidet som er utviklet på Ytre-Haugalandet der
beredskapskoordinatorene i 6 kommuner har månedlige møter, årlig felles kommunalt
beredskapsråd og planlegger jevnlig felles øvelser.
Deler av beredskapsplanen til kommunen (varslingslister og ressursoversikt) ligger kun i CIM. Det
er viktig at de delene av planen som bare ligger i CIM blir oppdatert og revidert på samme måte
som beredskapsplanen ellers og kommunen må sikre tilgang til denne informasjonen dersom
CIM ikke er tilgjengelig. Selv om kommunen har god trening med bruk av CIM under øvelser blir
det sjeldent opprettet hendelser på grunn av reelle ekstraordinære situasjoner. Fylkesmannen vil
anbefale kommunen å ha en lavere terskel for å bruke CIM ved reelle hendelser. Vi vil også
anbefale kommunen å vurdere om beredskapskoordinators reelle rolle i kriseledelsen stemmer
med det som står i beredskapsplanen.

Resultater fra tilsynet
Følgende avvik ble avdekket under tilsynet med Karmøy kommune:
Avvik 1
Karmøy kommunes overordnede beredskapsplan oppfyller ikke kravene til ressursoversikt.
Avvik fra følgende lov og forskriftskrav:
Sivilbeskyttelsesloven § 14 og forskrift om kommunal beredskapsplikt §§ 4 andre ledd bokstav c
og 9.
Utfyllende kommentarer
Den overordnede beredskapsplanen inneholder ikke en god nok oversikt over tilgjengelige
interne og eksterne ressurser. Ressursoversikten skal gi opplysninger om kommunens og andre
samfunnssikkerhetsaktørers kompetanse og ressurser som kan være tilgjengelig for å håndtere
uønskede hendelser kartlagt i ROS. Det går ikke i tilstrekkelig grad frem hvilke konkrete ressurser
kommunen selv har og hvordan man får tak i disse ved en hendelse, og heller ikke hvilke
relevante ressurser som finnes hos Sivilforsvaret, Heimevernet og frivillige organisasjoner

Grunnlagsdokumentasjon
Oversikt over dokumenter som Fylkesmannen har brukt som grunnlag for tilsynet i Haugesund
kommune.
1. Overordnet ROS-analyse 2016
2. Invitasjon eksterne aktører ROS 2016
3. Overordnet beredskapsplan revidert april 2019
4. Beredskapsplan Brekke
5. Beredskapsplan mot vassdragsulykker
6. Beredskapsplan transport av vann og avløp
7. Evaluering beredskapsøvelse 2016
8. Evaluering flyplassøvelse 2018
9. Kommuneplan 2014-2023 Samfunnsdel
10. Kommunal planstrategi 2016-2019
11. Organisasjonskart Karmøy kommune
12. Plan for oppfølging av kommunal beredskap
13. Rapport bombetrussel 2017

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Rapport dambruddsøvelse 2016
Rapport flyplassøvelse 2017
Rapport øvelse Haugalandet 2017
Rapport øvelse november 2016
Saksutredning beredskapsplan kommunestyret 2016
Smittevernplan med beredskapsplan for pandemisk influensa
Statusrapport 2016
Statusrapport 2017
Statusrapport 2018
Statusrapport 2019
Tilsynsrapport Mattilsynet 14.11.2017
Vedtaksprotokoll Beredskap kommunestyret 2016

Deltagere i tilsynet
I tabellen under er det en oversikt over deltagere på åpningsmøte, de som ble intervjuet og de
som deltok på sluttmøtet:

Navn
Eivind Jahren
Jarle Nilsen
Lene Yvonne Kvilhaug
Georg Lunde
Ove Røys
Vibeke Vikse Johnsen
Torstein Breivik
Øyvind Flatebø
Kristine Tveit
Katrine Marie Haga
Nesse

Funksjon/stilling
beredskapskoordinator
ordfører
informasjonsansvarlig
leder servicetorg
plansjef
rådmann
avdelingsingeniør teknisk
ressursgruppa
ressursgruppa
ressursgruppa

Åpningsmøte
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fra Fylkesmannen i Rogaland deltok:
- Reidar Johnsen, revisjonsleder/fylkesberedskapssjef
- Maren Skåden revisor/seniorrådgiver

Intervju
X
X
X
X
X
X
X

Sluttmøte
X
X
X
X
X
X
X
X
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Kontakt saksbehandler

Karmøy kommune
Postboks 167
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Maren Skåden, 51 56 88 32

Oversendelse av endelig rapport etter tilsyn med samfunnssikkerhet og
beredskap i Karmøy kommune
Vi viser til tilsyn etter sivilbeskyttelseslova § 29 og forskrift om kommunal beredskapsplikt den 5. og
11. juni 2019 og foreløpig tilsynsrapport sendt kommunen den 12. november 2019.
Vi oversender med dette den endelige tilsynsrapporten.
Fylkesmannen avslutter med dette tilsynet.
Oppfølging av tilsynet
Fylkesmannen ber Karmøy kommune gi en tilbakemelding på hvordan kommunen vil lukke avviket,
og når dette vil bli gjort. Vi ber om å få tilsendt en oppfølgingsplan innen 7. februar.
Dersom kommunen ønsker veiledning i forbindelse med lukkingen av avvikene kan dere kontakte
Fylkesmannen ved revisjonsleder Reidar Johnsen eller revisor Maren Skåden. Se også våre nettsider
om tilsyn med kommunal beredskap.
Kommunen skal informere oss når avvikene er lukket og vi ber om at reviderte dokumenter blir
sendt til oss som dokumentasjon på dette.
Dersom dere har spørsmål til rapporten kontakt revisjonsleder Reidar Johnsen eller revisor Maren
Skåden.

Med hilsen
Monica Nessa
avdelingsdirektør

Maren Skåden
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent
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Endelig tilsynsrapport
Tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Karmøy kommune 2019

Endelig rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og
beredskap i Karmøy kommune 1. og 21. oktober 2019

Tidsrom for tilsynet: oktober 2019
Kommunens adresse: Karmøy kommune, Statsråd Viljes gate 25, 4250 Kopervik
Kontaktperson i kommunen: beredskapskoordinator Eivind Jahren
Fylkesmannens tilsynslag: Revisjonsleder Reidar Johnsen og revisor Maren Skåden
Dato for endelig rapport: 19. desember 2019

Sammendrag
Tilsynet er gjennomført med hjemmel i lov 26. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivile
beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 29 og forskrift 22. august 2011 om
kommunal beredskapsplikt § 10.
Målet med tilsynet er å undersøke om Karmøy kommune sitt arbeid med samfunnssikkerhet- og
beredskap er i samsvar med kravene i sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal
beredskapsplikt.
Fylkesmannen avdekket 1 avvik i tilsynet med Karmøy kommune.

Avvik 1
Karmøy kommunes overordnede beredskapsplan oppfyller ikke alle kravene i
sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt.
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Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet er gjennomført med hjemmel i lov 26. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivile
beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 29 og forskrift av 22. august 2011 om
kommunal beredskapsplikt § 10.
Målet med tilsynet er å undersøke om Karmøy kommune sitt arbeid med samfunnssikkerhet og
beredskap er i samsvar med kravene i sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal
beredskapsplikt.
Fylkesmannen ville undersøke om kommunen i tråd med kravene i lov og forskrift hadde:








en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
et helhetlig system for kommunen sitt samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid
en overordnet beredskapsplan
øvelser og opplæring for ansatte som har en rolle i kommunens krisehåndtering
evalueringer av hendelser og øvelser
revidert og oppdatert planene
dokumentasjon for ivaretagelse av kravene

Rammer for tilsynet
Tilsynet er gjennomført etter prinsippet for systemrettet tilsyn. Skriftlig revisjonsvarsel ble sendt
ut 30. april 2019, og relevant dokumentasjon ble lest før tilsynet. Den 1. oktober var det
åpningsmøte og intervju med relevante personer i kommunen. Sluttmøte var 21. oktober 2019.
Denne rapporten handler om avvik og merknader som er avdekket under revisjonen. Avvik er
manglende etterlevelse av krav i sivilbeskyttelsesloven og/eller i forskrift til kommunal
beredskapsplikt. Merknad er funn det er grunn til å peke på for å sikre bedring i oppfølgingen av
bestemmelsene om beredskapsplikten.
Vi gjør oppmerksom på at Fylkesmannen bare undersøker om kommunen sitt arbeid med
samfunnssikkerhet og beredskap er i tråd med ovennevnte lov og forskrift. Tilsynet gir derfor
ikke en fullstendig vurdering av kommunen sitt arbeid med dette.

Hovedinntrykk
Karmøy kommune står fram som en solid beredskapskommune og er på flere områder en
kommune som trekkes fram som eksempel for andre og en foregangskommune. Det mest
imponerende er hvor bredt beredskapsarbeidet favner fra rådmannen og ledergruppen, via
beredskapskoordinator og ressursgruppen for beredskap og ut mot de ulike
virksomhetsområdene.
Kommunen hadde en svært omfattende intern involvering ved utarbeidelse av helhetlig ROSanalyse (2016) og har regelmessige øvelser i CIM for over 100 ansatte.
Det er utviklet et eget strategidokument som heter «Plan for oppfølging av kommunal
beredskap» som oppdateres årlig og det blir i tillegg laget en årlig «Statusrapport til rådmannen –

beredskap» fra ressursgruppen for beredskap. Dette sikrer oppfølging av tiltak, jf. helhetlig ROSanalyse spesielt og utvikling av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap generelt.
Kommunen er svært sentral i beredskapssamarbeidet som er utviklet på Ytre-Haugalandet der
beredskapskoordinatorene i 6 kommuner har månedlige møter, årlig felles kommunalt
beredskapsråd og planlegger jevnlig felles øvelser.
Deler av beredskapsplanen til kommunen (varslingslister og ressursoversikt) ligger kun i CIM. Det
er viktig at de delene av planen som bare ligger i CIM blir oppdatert og revidert på samme måte
som beredskapsplanen ellers og kommunen må sikre tilgang til denne informasjonen dersom
CIM ikke er tilgjengelig. Selv om kommunen har god trening med bruk av CIM under øvelser blir
det sjeldent opprettet hendelser på grunn av reelle ekstraordinære situasjoner. Fylkesmannen vil
anbefale kommunen å ha en lavere terskel for å bruke CIM ved reelle hendelser. Vi vil også
anbefale kommunen å vurdere om beredskapskoordinators reelle rolle i kriseledelsen stemmer
med det som står i beredskapsplanen.

Resultater fra tilsynet
Følgende avvik ble avdekket under tilsynet med Karmøy kommune:
Avvik 1
Karmøy kommunes overordnede beredskapsplan oppfyller ikke kravene til ressursoversikt.
Avvik fra følgende lov og forskriftskrav:
Sivilbeskyttelsesloven § 14 og forskrift om kommunal beredskapsplikt §§ 4 andre ledd bokstav c
og 9.
Utfyllende kommentarer
Den overordnede beredskapsplanen inneholder ikke en god nok oversikt over tilgjengelige
interne og eksterne ressurser. Ressursoversikten skal gi opplysninger om kommunens og andre
samfunnssikkerhetsaktørers kompetanse og ressurser som kan være tilgjengelig for å håndtere
uønskede hendelser kartlagt i ROS. Det går ikke i tilstrekkelig grad frem hvilke konkrete ressurser
kommunen selv har og hvordan man får tak i disse ved en hendelse, og heller ikke hvilke
relevante ressurser som finnes hos Sivilforsvaret, Heimevernet og frivillige organisasjoner

Grunnlagsdokumentasjon
Oversikt over dokumenter som Fylkesmannen har brukt som grunnlag for tilsynet i Haugesund
kommune.
1. Overordnet ROS-analyse 2016
2. Invitasjon eksterne aktører ROS 2016
3. Overordnet beredskapsplan revidert april 2019
4. Beredskapsplan Brekke
5. Beredskapsplan mot vassdragsulykker
6. Beredskapsplan transport av vann og avløp
7. Evaluering beredskapsøvelse 2016
8. Evaluering flyplassøvelse 2018
9. Kommuneplan 2014-2023 Samfunnsdel
10. Kommunal planstrategi 2016-2019
11. Organisasjonskart Karmøy kommune
12. Plan for oppfølging av kommunal beredskap
13. Rapport bombetrussel 2017

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Rapport dambruddsøvelse 2016
Rapport flyplassøvelse 2017
Rapport øvelse Haugalandet 2017
Rapport øvelse november 2016
Saksutredning beredskapsplan kommunestyret 2016
Smittevernplan med beredskapsplan for pandemisk influensa
Statusrapport 2016
Statusrapport 2017
Statusrapport 2018
Statusrapport 2019
Tilsynsrapport Mattilsynet 14.11.2017
Vedtaksprotokoll Beredskap kommunestyret 2016

Deltagere i tilsynet
I tabellen under er det en oversikt over deltagere på åpningsmøte, de som ble intervjuet og de
som deltok på sluttmøtet:

Navn
Eivind Jahren
Jarle Nilsen
Lene Yvonne Kvilhaug
Georg Lunde
Ove Røys
Vibeke Vikse Johnsen
Torstein Breivik
Øyvind Flatebø
Kristine Tveit
Katrine Marie Haga
Nesse

Funksjon/stilling
beredskapskoordinator
ordfører
informasjonsansvarlig
leder servicetorg
plansjef
rådmann
avdelingsingeniør teknisk
ressursgruppa
ressursgruppa
ressursgruppa

Åpningsmøte
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Intervju
X
X
X
X
X
X
X

Fra Fylkesmannen i Rogaland deltok:
- Reidar Johnsen, revisjonsleder/fylkesberedskapssjef
- Maren Skåden revisor/seniorrådgiver
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Sluttmøte
X
X
X
X
X
X
X
X

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

19/4280-1

3. desember 2019

Høring av rapporten fra ekspertutvalget om farlig avfall
Regjeringen oppnevnte i april i år et ekspertutvalg om farlig avfall med mandat å vurdere
hvordan mengden farlig avfall i Norge kan reduseres, og hvordan fremtidige løsninger for
behandling av farlig avfall kan sikres. Utvalget overleverte sin rapport til Klima- og
miljøminister Ola Elvestuen 4. november 2019. Rapporten er tilgjengelig her:
https://www.regjeringen.no/id2676482/
Rapporten fremsetter anbefalinger om økt gjenvinning og ressursutnyttelse av farlig avfall,
hvordan en behandlingsløsning for farlig avfall kan sikres når dagens deponi på Langøya er
fullt og overgangsløsninger dersom det ikke lykkes å etablere avfallsdeponi i tide. Utvalget
vurderer at det er potensial for vesentlig reduksjon av farlig avfall frem mot 2035, dersom det
fastlegges ambisiøse nasjonale mål for avfallsreduksjon og forutsatt at et bredt spekter
virkemidler iverksettes. På kort sikt anslås avfallsmengdene å forbli på dagens nivå, så fremt
Kronos Titan ikke finner andre løsninger for sin svovelsyre og dagens flyveaskeimport
fortsetter som del av behandlingsløsningen.
Utvalget konkluderer ikke med hva som vil være beste sted for et nytt deponi, men mener
staten ikke bør arbeide videre for en deponiløsning i Brevik. Utvalget mener også det er
viktig at staten vurderer mulige overgangsløsninger hvis et nytt deponi ikke er klart i tide,
herunder muligheter for eksport.
15. november ble det avholdt innspillsmøte om utvalgets rapport, der flere aktører etterspurte
en formell høring. Rapporten sendes med dette på høring.
Sentrale premisser for regjeringen er at Norge som hovedregel ikke skal basere sin
behandling av farlig avfall på eksport. Dagens politikk med at forurenser skal betale skal
Postadresse
Postboks 8013 Dep
0030 Oslo
postmottak@kld.dep.no

Kontoradresse
Kongens gate 20
www.kld.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 882

Avdeling

Saksbehandler
Karoline Wendy
Ehrenclou
22 24 60 63

også legges til grunn i det videre arbeidet med å sikre ny behandlingskapasitet for farlig
avfall. Statens rolle skal ikke innebære økte utgifter for det offentlige.
Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar på
https://www.regjeringen.no/id2680453/. Ved tekniske problemer kan innspill, med referanse
19/4280, i stedet sendes på e-post til postmottak@kld.dep.no. Fristen for å sende inn innspill
er 15. januar 2020.
Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal
sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende
organisasjoner.
Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over
høringsinstanser.
Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

Med hilsen

Ida Juell (e.f.)
avdelingsdirektør
Karoline Ehrenclou
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Adresseliste
A/S Norske Shell
Agdenes kommune
Akershus fylkeskommune
Alstahaug kommune
Alta kommune
Alvdal kommune
Andøy kommune
Aqua Gen
Arbeids- og
sosialdepartementet
Arbeidstilsynet
Aremark kommune
Arendal kommune
Asker kommune
Askim kommune
Askvoll Kommune
Askøy kommune
Asplan Viak AS
Audnedal kommune
Aukra kommune
Aure kommune
Aurland kommune
Aurskog-Høland kommune
Aust-Agder fylkeskommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Averøy kommune
Avfall Norge
Avinor AS
Balestrand kommune
Ballangen kommune
Balsfjord kommune
Bamble kommune
Bane NOR SF
Bardu kommune
Barne- og
familiedepartementet
Beiarn kommune
Berg kommune
Bergen kommune
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Postboks 40
Rådhuset
Postboks 1200
Rådhuset
Postboks 1403
Postboks 187
PB 1240 Torgard
Postboks 8019
Dep
Postboks 4720
Torgarden
Serviceboks 650
Postboks 353
Postboks C
Boks 174
Postboks 323
Postboks 24
Rådhuset

Rådhusveien 3
Postboks 788 Stoa
Sætremarka 2
Bruhagen
Øvre Vollgate 6
Postboks 150
Kong Bels veg 20
Postboks 44
Rådhuset
Rådhuset
Postboks 4350
Postboks 401
Postboks 8036
Dep
Postboks 25
Skaland
Postboks 7700

4098
7316
0107
8805
9506
2560
8483
7462
0030

Tananger
LENSVIK
OSLO
SANDNESSJØEN
ALTA
ALVDAL
ANDENES
TRONDHEIM
OSLO

7468

Trondheim

1798
4809
1372
1801
6988
5323
1300
4525
6480
6690
5741
1940
4809
5392
5943
6530
0158
2061
6899
8546
9050
3970
2308
9365
0030

AREMARK
ARENDAL
ASKER
ASKIM
ASKVOLL
KLEPPESTØ
Sandvika
KONSMO
AUKRA
AURE
AURLAND
BJØRKELANGEN
ARENDAL
STOREBØ
AUSTRHEIM
AVERØY
Oslo
Gardermoen
BALESTRAND
BALLANGEN
STORSTEINNES
LANGESUND
Hamar
BARDU
OSLO

8118
9385
5020

MOLDJORD
SKALAND
BERGEN

Bergmesteren Raudsand

Berlevåg kommune
Bindal Kommune
Birkenes kommune
Bjerkreim kommune
Bjugn kommune
Bodø kommune
Bokn kommune
Boliden Odda
Boligbyggelaget USBL
Bremanger kommune
Brønnøy kommune
Buskerud fylkeskommune
Byggenæringens
landsforening
Byggevareindustriens
forening
Byggmesterforbundet
Bygland kommune
Bykle kommune
Bærum kommune
Bø kommune
Bø kommune
Bømlo kommune
Båtsfjord kommune
COWI AS
Den norske turistforening
Det norske veritas - DNV GL
DIFI - Direktoratet for
forvaltning og IKT
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for
samfunnssikkerhet og
beredskap
Direktoratet for strålevern og
atomsikkerhet
Dovre kommune
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Veidekke Industri,
Postboks 508
Skøyen
Torget 4
Rådhuset
Postboks 115
Postboks 17
Rådhuset
Postboks 319
Boknatunvegen 13
Eitremsneset
Postboks 8944
Youngstorget
Postboks 104
Rådhuset
Fylkeshuset
Postboks 7187
Majorstuen
Postboks 7186
Majorstuen
Postboks 5475
Majorstuen

Postboks 83
Rådhuset
Postboks 610
Postboks 6412
Etterstad
Youngstorget 1
Postboks 300
Postboks 8115
Dep
Postboks 8742
Youngstorget
Postboks 2014

Postboks 329
Skøyen

0214

Oslo

9980
7980
4795
4389
7160
8001
5561
5751
0028

BERLEVÅG
TERRÅK
BIRKELAND
VIKESÅ
BJUGN
BODØ
BOKN
Odda
Oslo

6721
8905
3020
0307

SVELGEN
BRØNNØYSUND
DRAMMEN
Oslo

0307

Oslo

0305

Oslo

4745
4754
1304
3833
8475
5430
9991
0605

BYGLAND
BYKLE
SANDVIKA
BØ I TELEMARK
STRAUMSJØEN
BREMNES
BÅTSFJORD
Oslo

0181
1322
0032

Oslo
Høvik
Oslo

0028

Oslo

3103

Tønsberg

0213

Oslo

2662

DOVRE

Drammen kommune
Drangedal kommune
Dyrøy kommune
Dønna kommune
Eid kommune
Eide kommune
Eidfjord kommune
Eidsberg kommune
Eidskog kommune
Eidsvoll kommune
Eigersund kommune
Elverum kommune
Enebakk kommune
Energi Norge
Engerdal kommune
Enova SF
Entreprenørforeningen - Bygg
og anlegg
Equinor
Esso Norge AS
Etne kommune
Etnedal kommune
Evenes kommune
Evje og Hornnes kommune
Farsund kommune
Fauske kommune
Fedje kommune
Fellesforbundet
Fet kommune
Finansdepartementet
Finnmark fylkeskommune
Finnøy kommune
Fiskeridirektoratet

Engene 1
Gudbrandsveien 7
Dyrøytunet 1
Rådhusvegen 11
Simadalsvegen 1
Ordfører
Voldensvei
Postboks 94
Rådhusgata 1
Postboks 580
Storgt 18
Prestegårdsvn. 4
Postboks 7184
Majorstuen
Postboks 5700
Torgarden
Postboks 5485
Majorstuen
Postboks 8032
Postboks 54
Postboks 43
Evjemoen
Postboks 100
Postboks 93
Postboks 9199
Grønland
Postboks 100
Postboks 8008
Dep
Fylkeshuset

Fitjar kommune
Fjaler kommune

Postboks 185
Sentrum
Postboks 83
Postboks 54

Fjell kommune

Postboks 184
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3008
3750
9311
8820
6770
6490
5783
1850

DRAMMEN
DRANGEDAL
BRØSTADBOTN
DØNNA
NORDFJORDEID
EIDE
EIDFJORD
MYSEN

2230
2080
4379
2418
1912
0307

SKOTTERUD
EIDSVOLL
EGERSUND
ELVERUM
ENEBAKK
Oslo

2440
7437

ENGERDAL
Trondheim

0305

Oslo

4035
4068
5591
2890
8539
4735
4552
8201
5947
0134

Stavanger
Stavanger
ETNE
Etnedal
BOGEN I OFOTEN
EVJE
FARSUND
FAUSKE
FEDJE
Oslo

1901
0030

FETSUND
OSLO

9815
4160
5804

VADSØ
FINNØY
Bergen

5418
6961

FITJAR
DALE I
SUNNFJORD
STRAUME

5342

Flakstad kommune
Flatanger kommune
Flekkefjord kommune
Flesberg kommune
Flora kommune
Flå kommune
Folkehelseinstituttet
Folldal kommune
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsand kommune
Forsvarsbygg
Forsvarsdepartementet
Fortum Oslo Varme AS
Forum for miljøteknologi
Forum for natur og friluftsliv
Fosnes kommune
Framtiden i våre hender
Fredrikstad kommune
Friluftsrådenes landsforbund
Frivillig faggruppe for bidrag
til løsning av deponisaken
Frogn kommune
Froland Kommune
Frosta kommune
Fræna kommune
Frøya kommune
Fusa kommune
Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Møre og
Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Oslo og
Viken
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Rådhuset
Postboks 24
Kirkegaten 50

8380
7770
4400
3623
6900
3539
0403

RAMBERG
FLATANGER
FLEKKEFJORD
LAMPELAND
FLORØ
FLÅ
Oslo

2580
0404

FOLLDAL
Oslo

0105

Oslo

4110
0103

FORSAND
Oslo

0032

OSLO

0247

Oslo

0268
0157

Oslo
Oslo

7856
0183
1602
1338

JØA
Oslo
FREDRIKSTAD
Sandvika

Postboks 152
Postboks 24
Postboks 788 Stoa
Postboks 987
Fylkeshuset

1440
4820
7633
6440
7261
5649
4809
2604
6404

DRØBAK
FROLAND
FROSTA
ELNESVÅGEN
SISTRANDA
EIKELANDSOSEN
ARENDAL
LILLEHAMMER
MOLDE

Postboks 1405
Postboks 325

8002
1502

BODØ
MOSS

Postboks 13
Postboks 4404
Nydalen
Nyberg
Postboks 4597
Nydalen
Postboks 463
Sentrum
Postboks 405
Sentrum
Postboks 8126
Dep
Postboks 990
Skøyen
Kristinelundveien 6
Nedre Slottsgate
25
Mariboes gate 8
Postboks 1405
Eyvind Lyches vei
23 B

Postboks 10
Osedalen
Alstad

Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Troms og
Finnmark
Fylkesmannen i Trøndelag
Fylkesmannen i Vestfold og
Telemark
Fylkesmannen i Vestland
Fyresdal kommune
Færder kommune
Førde kommune
Gamvik kommune
Gaular kommune
Gausdal kommune
Gildeskål kommune
Giske kommune
Gjemnes kommune
Gjerdrum kommune
Gjerstad kommune
Gjesdal kommune
Gjøvik kommune
Gloppen kommune
Gol kommune
Gran kommune
Grane kommune
Granvin herad
Gratangen kommune
Greenpeace
Grimstad kommune
Grong kommune
Grue kommune
Gulen kommune
Hadsel kommune
Hafslund AS
Halden kommune
Halsa kommune
Hamar kommune
Hamarøy kommune
Hammerfest kommune
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Postboks 59,
Statens Hus
Statens Hus

4001

STAVANGER

9815

VADSØ

Postboks 2600
Postboks 2076

7734
3103

STEINKJER
TØNSBERG

Njøsavegen 2

6863
3870
3163
6802
9770
6973
2651
8138
6050
6631
2024
4980
4330

LEIKANGER
FYRESDAL
NØTTERØY
FØRDE
MEHAMN
SANDE I
SUNNFJORD
ØSTRE GAUSDAL
INNDYR
VALDERØY
BATNFJORDSØRA
GJERDRUM
GJERSTAD
ÅLGÅRD

2810
6823
3550
2770
8680
5733
9470
0412

GJØVIK
SANDANE
GOL
JAREN
TROFORS
GRANVIN
GRATANGEN
Oslo

4898
7870
2260
5966
8452
0247

GRIMSTAD
GRONG
KIRKENÆR
EIVINDVIK
Storkmarknes
Oslo

1751
6683
2306
8294
9616

HALDEN
VÅGLAND
HAMAR
HAMARØY
HAMMERFEST

Postboks 250
Postboks 338
Postboks 174

Postboks 54
Rådhuset
Kommunehuset
Postboks 10
Rettedalen 1,
Storahuset
Serviceboks
Gamlevegen 4
Rådhusvegen 39
Postboks 13
Postboks 33
Torshov
Serviceboks 503
Postboks 162

Rådhuset
Postboks 990
Skøyen
Postboks 150
Postboks 4063
Oppeid
Postboks 1224 K

Haram kommune
Hareid kommune
Harstad kommune
Hasvik kommune
Hattfjelldal kommune
Haugesund kommune
Havforskningsinstituttet
Hedmark fylkeskommune
Helse- og
omsorgsdepartementet
Hemne kommune
Hemnes kommune
Hemsedal kommune
Herøy kommune
Herøy kommune
Hitra kommune
Hjartdal kommune
Hjelmeland kommune
Hobøl kommune
Hol kommune
Hole kommune
Holmestrand kommune
Holtålen kommune
Hordaland fylkeskommune
Hornindal kommune
Horten kommune
Hovedorganisasjonen Virke
Hurdal kommune
Hurum kommune
Huseiernes landsforbund
Hvaler kommune
Hyllestad kommune
Hægebostad kommune
Høyanger kommune
Høylandet kommune
Hå kommune
Ibestad kommune
Inderøy kommune

Side 8

Hareid rådhus
Postmottak
Fjellvn 6
O.T. Olsens vei 3
A
Postboks 2160
Postboks 1870
Nordnes
Fylkeshuset
Postboks 8011
Dep
Trondheimsven. 1
Sentrumsveien 1
Postboks 274
Silvalveien 1

Kommunehuset

Hole Herredshus
Postboks 312
Postboks 7900
Postboks 24
Postboks 10
Postboks 2900
Solli
Rådhuset
Øvre Skoledalen
12
Fred. Olsens gate
5

Postboks 159
Postboks 24
Rådhuset
Vennalivegen 37

6270
6060
9479
9593
8690

BRATTVÅG
HAREID
HARSTAD
BREIVIKBOTN
HATTFJELLDAL

5504
5817

HAUGESUND
Bergen

2325
0030

HAMAR
OSLO

7200
8646
3560
6099
8850
7240
3692
4130
1827
3576
3530
3081
7380
5020
6761
3191
0230

KYRKSÆTERØRA
KORGEN
HEMSEDAL
FOSNAVÅG
HERØY
HITRA
SAULAND
HJELMELAND
HOBØL
HOL
RØYSE
HOLMESTRAND
ÅLEN
BERGEN
HORNINDAL
HORTEN
Oslo

2090
3490

HURDAL
KLOKKARSTUA

0152

Oslo

1680
6957
4595
6991
7977
4368
9450
7670

SKJÆRHALLEN
HYLLESTAD
TINGVATN
HØYANGER
HØYLANDET
VARHAUG
HAMNVIK
INDERØY

Indre Fosen kommune
Industri Energi
Innovasjon Norge
Iveland kommune
Jeg velger meg et giftritt
Nesset
Jernbanedirektoratet
Jevnaker kommune
Jondal kommune
Justis- og
beredskapsdepartementet
Jølster kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Karmøy kommune
Kautokeino kommune

Rådhusveien 13
Torggata 12
Postboks 448
Sentrum
Birketveit

7100
0181
0104

RISSA
Oslo
Oslo

4724

IVELAND

Postboks 16
Sentrum
Postboks 70

0101

Oslo

3521
5627
0030

JEVNAKER
JONDAL
OSLO

6843
9730
9130
4250
9520

SKEI I JØLSTER
KARASJOK
HANSNES
KOPERVIK
KAUTOKEINO

4358
7541
0030

KLEPPE
KLÆBU
OSLO

0114

Oslo

3602
2226
5805

KONGSBERG
KONGSVINGER
Bergen

3791
4604
6509

KRAGERØ
KRISTIANSAND S
KRISTIANSUND N

3536
0114

NORESUND
Oslo

0030

OSLO

0032

OSLO

9620
5600

KVALSUND
NORHEIMSUND

Postboks 8005
Dep
Rådshusg 4

Rådhuset
Bredbuktnesveien
6
Klepp kommune
Postboks 25
Klæbu kommune
Postboks 200
Kommunal- og
Postboks 8112
moderniseringsdepartementet Dep
Kommunesektorens
Postboks 1378
organisasjon (KS)
Vika
Kongsberg kommune
Postboks 115
Kongsvinger kommune
Konkurransetilsynet
Postboks 439
Sentrum
Kragerø kommune
Postboks 128
Kristiansand kommune
Postboks 417
Kristiansund kommune
Rådhuset
Kaibakken 2
Krødsherad kommune
KS Bedrift
Postboks 1378
Vika
Kulturdepartementet
Postboks 8030
Dep
Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119
Dep
Kvalsund kommune
Kvam herad
Kvam rådhus,
Grovagjelet 16
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Kvinesdal kommune
Kvinnherad kommune
Kviteseid kommune
Kvitsøy kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kystrederiene
Kystskogbruket
Kystverket
Kåfjord kommune
Landbruks- og
matdepartementet
Landbruksdirektoratet
Landsorganisasjonen i Norge
(LO)
Larvik kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Leikanger kommune
Leirfjord kommune
Leka kommune
Lenvik kommune
Lerøy Seafood
Lesja kommune
Levanger kommune
Lier kommune
Lierne kommune
Lillehammer kommune
Lillesand kommune
Lindesnes kommune
Lindås kommune
Lom kommune
Loppa kommune
Luftfartstilsynet
Lund kommune
Lunner kommune
Lurøy kommune
Luster kommune
Lyngdal kommune
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Nesgata 11
Kviteseidgata 13
Bygdeveien 26
Rådhuser
Postboks 2020
Nordnes
Postboks 2501
Postboks 1502
Boks 74
Postboks 8007
Dep
Postboks 8140
Dep
Torggata 12
Postboks 2020
Nessveien 7
Postboks 88
Skrivarvegen 7

Rådhusveien 8
PB 7600
Postboks 130
Postboks 205
Postboks 40
Serviceboks
Postboks 23
Postboks 183
Kvernhusmyrane
41
Sognefjellsvegen
6
Parkveien 1-3
Postboks 243
Moiveien 9
Postboks 94
Rådhuset
Rådhuset
Postboks 353

4480
5470
3850
4180
9475
9161
5817

KVINESDAL
ROSENDAL
KVITESEID
KVITSØY
BORKENES
BURFJORD
Bergen

7729
6025
9148
0030

Steinkjer
Ålesund
OLDERDALEN
OSLO

0033

Oslo

0181

Oslo

3255
9357
9790
6863
8890
7994
9300
5020
2665
7601
3401
7882
2626
4791
4524
5914

LARVIK
Tennevold
KJØLLEFJORD
LEIKANGER
LEIRFJORD
LEKA
FINNSNES
BERGEN
LESJA
LEVANGER
LIER
NORDLI
LILLEHAMMER
LILLESAND
SØR-AUDNEDAL
ISDALSTØ

2686

LOM

9550
8001
4460
2713
8766
6868
4577

ØKSFJORD
Bodø
MOI
ROA
LURØY
GAUPNE
LYNGDAL

Lyngen kommune
Lærdal kommune
Lødingen kommune
Lørenskog kommune
Løten kommune
Malvik kommune
Mandal kommune
Marker kommune
Marnardal kommune
Masfjorden kommune
Maskinentreprenørenes
forbund
Mattilsynet
Meland kommune
Meldal kommune
Melhus Kommune
Meløy kommune
Meråker kommune
Meteorologisk institutt
Midsund kommune
Midtre Gauldal kommune
Miljødirektoratet
Miljøstiftelsen Bellona
Modalen kommune
Modum kommune
Molde kommune
Moskenes Kommune
Moss kommune
Møre og Romsdal
fylkeskommune
Målselv kommune
Måsøy kommune
Namdalseid kommune
Namsos kommune
Namsskogan kommune
Nannestad kommune
Narvik kommune
Nasjonalforeningen for
folkehelsen
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Standv. 24
Postboks 83
Postboks 83
Rådhuset
Postboks 113
Postboks 140
Serviceboks 905
Postboks 114

Postboks 505
Sentrum
Postboks 383
Postboks 79
Rådhuset
Rådhusvn 2
Postboks 214
Postboks 43
Blindern
Midsund
Postboks 5672
Torgarden
Postboks 2141
Grünerløkka
Postboks 44
Postboks 38
Rådhusplassen 1
Rådmannskontoret
Postboks 175
Fylkeshuset

Torget 1
Serviceboks 1006

Brannbakken 1,
Pb 344
Postboks 7139
Majorstuen

9060
6886
8551
1470
2341
7551
4509
1871
4534
5981
0105

LYNGSEIDET
LÆRDAL
LØDINGEN
LØRENSKOG
LØTEN
HOMMELVIK
MANDAL
ØRJE
MARNARDAL
MASFJORDNES
Oslo

2381
5906
7336
7224
8151
7530
0313

Brumunddal
FREKHAUG
MELDAL
MELHUS
ØRNES
MERÅKER
Oslo

6475
7290
7485

MIDSUND
STØREN
Trondheim

0505

Oslo

5729
3371
6413
8390
1501
6404

MODALEN
VIKERSUND
MOLDE
REINE
MOSS
MOLDE

9321
9690
7750
7809
7890
2030
8505

MOEN
HAVØYSUND
NAMDALSEID

0307

Oslo

NAMSSKOGAN
NANNESTAD
NARVIK

Natur og ungdom
Naturvernforbundet
Naustdal kommune
Nedre Eiker Kommune
Nelfo
Nes kommune
Nes kommune
Nesna kommune
Nesodden kommune
Nesseby kommune
Nesset kommune
NHO Logistikk og Transport
NHO Luftfart
NHO Mat og drikke
NHO Reiseliv
NHO Sjøfart
NHO Transport
Nissedal kommune
Nittedal kommune
NOAH
Nofima AS
Nome kommune
Norcem AS
Norconsult AS
Nord-Aurdal kommune
Norddal kommune
Nord-Fron kommune
Nordkapp kommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Odal kommune
Nordre Land kommune
Nordreisa kommune
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Postboks 4783
Sofienberg
Mariboesgate 8
Tunavegen 6
Postboks C
Postboks 5467
Majorstuen
Kommunehuset
Postboks 114
Movegen 24
Postboks 123

0506

Oslo

0183
6817
3051
0305

Oslo
NAUSTDAL
MJØNDALEN
Oslo

3540
2151
8700
1451
9840
6460

Postboks 5489
Majorstuen
Postboks 5474
Majorstuen
Postboks 5469
Majorstuen
Postboks 5465
Majorstuen
Postboks 5201
Majorstuen
Postboks 5477
Majorstuen

0305

NESBYEN
ÅRNES
NESNA
NESODDTANGEN
VARANGERBOTN
EIDSVÅG I
ROMSDAL
Oslo

0305

Oslo

0305

Oslo

0305

Oslo

0302

Oslo

0305

Oslo

3855
1482
3081
9291

TREUNGEN
NITTEDAL
Holmestrand
Tromsø

3830
0216

ULEFOSS
Oslo

1303
2901
6210
2640
9751
8048
2120
2882
9156

Sandvika
FAGERNES
VALLDAL
VINSTRA
HONNINGSVÅG
BODØ
SAGSTUA
DOKKA
STORSLETT

Moveien 1
Postboks 317
Postboks 6122
Langnes
Ringsevja 30
Postboks 143
Lilleaker
Postboks 626
Postboks 143
Nedregate 50
Postboks 403
Fylkeshuset
Postboks 173

Nore og Uvdal kommune
Norges fiskarlag
Norges forskningsråd
Norges jeger- og
fiskerforbund
Norges kulturvernforbund
Norges Kvinne- og
familieforbund
Norges kystfiskarlag
Norges Lastebileier-Forbund
Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet
Norges miljøvernforbund
Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE)
Norsk bioenergiforening
(NoBio)
Norsk fjernvarme
Norsk forening for farlig avfall
Norsk forening mot støy
Norsk friluftsliv
Norsk gjenvinning AS
Norsk Hydro ASA
Norsk industri
Norsk inistitutt for
luftforskning
Norsk institutt for bioøkonomi
(Nibio)
Norsk institutt for
kulturminneforskning (NIKU)
Norsk institutt for
naturforskning
Norsk institutt for
vannforskning
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3630
7462

RØDBERG
Trondheim

1327
1378

Lysaker
Nesbru

Øvre Slottsgate 2
B
Stortingsgata 16

0157

Oslo

0161

Oslo

Postboks 97
Postboks 7134 St.
Olavs plass
Postboks 5003
NMBU
Postboks 593
Postboks 5091
Majorstuen
Rådhusgata 23 B

8380
0130

Ramberg
Oslo

1432

Ås

5806
0301

Bergen
Oslo

0158

Oslo

Postboks 7184
Majorstuen
Kammegaten 1
Ekebergveien 1A
Nedre Slottsgate
25
Postboks 567
Skøyen
Postboks 980
Skøyen
Postboks 7072
Majorstuen
Postboks 100

0307

Oslo

3110
0192
0157

Tønsberg
Oslo
Oslo

0214

Oslo

0240

Oslo

0306

Oslo

2027

Kjeller

Postboks 115

1431

Ås

Postboks 736
Sentrum
Postboks 5685
Torgarden
Gaustadalleen 21

0105

Oslo

7485

Tronheim

0349

Oslo

Postboks 1233
Torgarden
Postboks 564
Postboks 94

Norsk kommunalteknisk
forening
Norsk kulturarv
Norsk maritimt museum
Norsk olje og gass
Norsk ornitologisk forening
Norsk plantevernforening
Norsk polarinstitutt
Norsk
transportarbeiderforbund
Norsk vann BA
Norsk varme
Norske boligbyggelags
landsforbund (NBBL)
Norske havner
Norske sjømatbedrifters
landsforening
Notodden kommune
Nye Veier AS
Nærings- og
fiskeridepartementet
Næringslivets
hovedorganisasjon (NHO)
Nærøy kommune
Odda kommune
OiW Process AS Hy
Olje- og energidepartementet
Oljedirektoratet
Oppdal kommune
Oppegård kommune
Oppland fylkeskommune
Orkdal kommune
Os kommune
Os kommune
Osen kommune
Oslo kommune
Osterøy kommune
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Borggata 1

0650

Oslo

Postboks 26
Bygdøynesveien
37
Postboks 8065
Sandgata 30 B
Spikset
Framsenteret
Postboks 9086
Grønland
Vangsvegen 143
Postboks 102
Bogstadveien
Postboks 452
Sentrum
Postboks 5497
Majorstuen
Postboks 639
Sentrum
Postboks 193
Tangen 76
Postboks 8090
Dep
Postboks 5250
Majorstuen
Rådmannskontoret

2684
0286

Vågå
Oslo

4068
7012
2100
9296
0133

Stavanger
Tronheim
Skarnes
Tromsø
Oslo

2321
0323

Hamar
Oslo

0104

Oslo

0305

Oslo

7406

Trondheim

3672
4608
0030

NOTODDEN
Kristiansand
OSLO

0303

Oslo

7970
5751
3903
0033

KOLVEREID
ODDA
Porsgrunn
OSLO

4003
7340
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STORDAL
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Søgne kommune
Sømna kommune
Søndre Land kommune
Sør-Aurdal kommune
Sørfold kommune
Sør-Fron kommune
Sør-Odal kommune
Sørreisa kommune
Sørum kommune
Sør-Varanger kommune
Tana kommune
Telemark fylkeskommune
Time kommune
Tingvoll kommune
Tinn kommune
Tjeldsund kommune
Tokke kommune
Tolga kommune
Tolldirektoratet
Torsken kommune
Tranøy kommune
Troms fylkeskommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Trysil kommune
Træna kommune
Trøgstad kommune
Trøndelag fylkeskommune
Tvedestrand kommune
Tydal kommune
Tynset kommune
Tysfjord kommune
Tysnes kommune
Tysvær kommune
Tønsberg kommune
Ullensaker kommune
Ullensvang herad
Ulstein kommune
Ulvik herad
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RÅDHUSET
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2860
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9310
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3706
4349
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3661
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3880
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SØGNE
SØMNA
HOV
BAGN
STRAUMEN
SØR-FRON
SKARNES
SØRREISA
SØRUMSAND
KIRKENES
TANA
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BRYNE
TINGVOLL
RJUKAN
HOL I TJELDSUND
DALEN
TOLGA
Oslo

9380
9304
9296
9299
7004
2421
8770
1861
7735

GRYLLEFJORD
VANGSVIK
TROMSØ
TROMSØ
TRONDHEIM
TRYSIL
TRÆNA
TRØGSTAD
STEINKJER

4901
7590
2500
8271
5685
5570
3104
2051
5780
6067
5730
0158

TVEDESTRAND
TYDAL
TYNSET
DRAG
UGGDAL
AKSDAL
TØNSBERG
JESSHEIM
KINSARVIK
ULSTEINVIK
ULVIK
Oslo

Utenriksdepartementet
Utsira kommune
Vadsø kommune
Vaksdal kommune
Valle kommune
Vang kommune
Vanylven kommune
Vardø kommune
Vefsn kommune
Vega kommune
Vegårshei kommune
Veidekke ASA
Velforbundet
Vellenes fellesorganisasjon
Vennesla kommune
Verdal kommune
Verdsarvrådet for Vestnorsk
fjordlandskap
Vern om Grenland - nei til
deponi
Verran kommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestby kommune
Vestfold fylkeskommune
Vestnes kommune
Vestre Slidre kommune
Vestre Toten kommune
Vestvågøy kommune
Vevelstad kommune
Vik kommune
Vikna kommune
Vindafjord kommune
Vinje kommune
Volda kommune
Voss kommune
Værøy kommune
Vågan kommune
Vågsøy kommune
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Dep
Postboks 614
Konsul Jebsensgt.
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Rådhuset
Postboks 292
Postboks 560
Myra
Postboks 505
Skøyen
Myrstadvegen 5
Postboks 6
Skøyen
Postboks 25

Serviceboks 517
Postboks 144
Postboks 2163

Postboks 84
Postboks 203
Rådhuset
Postboks 134
Postboks 113,
Sentrum

Stormyra 2
Postboks 145

Postboks 41

0032

OSLO

5547
9811
5722

UTSIRA
VADSØ
DALEKVAM

4747
2975
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9951
8651
8980
4985
0214

VALLE
VANG I VALDRES
FISKÅBYGD
VARDØ
MOSJØEN
VEGA
VEGÅRSHEI
Oslo

2032
0212

Maura
Oslo

4701
7650
6216

VENNESLA
VERDAL
GEIRANGER

7790
4605
1540
3103
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2966
2831
8376
8976
6891
7901

MALM
KRISTIANSAND S
Vestby
TØNSBERG
VESTNES
SLIDRE
RAUFOSS
LEKNES
VEVELSTAD
VIK I SOGN
RØRVIK

5580
3890
6100
5701
8063
8305
6701

ØLEN
VINJE
VOLDA
VOSS
VÆRØY
SVOLVÆR
MÅLØY

Vågå kommune
Våler kommune
Våler kommune
WWF-Norge
Yara Norge AS
Yrkesorganisasjonenes
Sentralforbund
ZERO - Zero Emission
Resource Organisation
Øksnes kommune
Ørland kommune
Ørskog kommune
Ørsta kommune
Østfold fylkeskommune
Østre Toten kommune
Øvre Eiker Kommune
Øyer kommune
Øygarden kommune
Øystre Slidre kommune
Åfjord kommune
Ål kommune
Ålesund kommune
Åmli kommune
Åmot kommune
Årdal kommune
Ås kommune
Åseral kommune
Åsnes kommune
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1592
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2450
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ØRSTA
SARPSBORG
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NOU 2019:16 – SKATTLEGGING AV VANNKRAFTVERK
INDUSTRIKOMMUNENES HØRINGSSVAR: – IKKE RØR DE LOKALE SKATTEORDNINGENE

1.

Innledning

Industrikommunene viser til Finansdepartementets høringsbrev 30. september 2019. Høringsfrist til
NOU 2019:16 - Skattlegging av vannkraftverk er satt til 1. januar 2020.
Industrikommunene organiserer 25 kommuner med store industrianlegg. Mange av disse anleggene
er bygget opp i tilknytning til vannkraften og mottar kraft fra anlegg som benytter de lokale
naturressursene i kommunen eller i regionen. Mange av industrikommunene har både industri og
energianlegg innenfor sine grenser.
Kraftskatteutvalget foreslår i NOU 2019:16 å skjerpe den statlige grunnrenteskatten, ved å utvide
grunnlaget og senke innslagspunktet for hvilke anlegg som skal betale grunnrenteskatt. Videre
foreslår utvalget å avvikle de kommunale konsesjonsordningene med konsesjonsavgift og
konsesjonskraft, samt en dramatisk endring av verdsettelsesreglene for eiendomsskatt på vannkraft.
Samlet vil forslagene ifølge tabell 12.2 på side 159 i NOU-en innebære en økning i statens inntekter på
4,4 milliarder kroner, mens vertskommunene vil tape 3,66 milliarder kroner.
Industrikommunene er uenig i samtlige av de forslag som kraftskatteutvalget foreslår.
Utvalgets forslag har skapt stor uro i kommunene. Kommunene er avhengig av stabile rammevilkår og
Industrikommunene ber regjeringen gi et tydelig signal om retningen på den videre oppfølgingen av
utvalgets forslag: - Etter Industrikommunenes syn bør man ikke gå videre verken med utvalgets forslag
om å avvikle/redusere de kommunale ordningene eller forslaget om å ilegge grunnrenteskatt på
småkraft. Videre bør det gis en klar retning for utformingen av grunnrenteskatten, slik at den kun
omfatter superprofitten i tråd med situasjonen før endringen i 2007.
Nedenfor følger en utdyping av Industrikommunenes syn, vedtatt av landsstyret 26. november 2019:
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2.

Industrikommunenes syn på forslagene i NOU 2019:16 – skattlegging av vannkraftverk

Industrikommunenes syn på Kraftskatteutvalgets forslag er som følger:
Utvalget svarer ikke på mandatet:
1. Utvalgets hovedoppgave var å vurdere om dagens vannkraftbeskatning hindrer at
samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak blir gjennomført og fremme forslag til nødvendige
endringer for å fjerne disse hindre. Det er Industrikommunenes syn at utvalget ikke svarer på
mandatet: - Forslagene vil samlet sett og hver for seg bidra til mer motstand og større
økonomiske hindre for den fornybarsatsing som er nødvendig om Norge skal nå sine klimamål
etter Parisavtalen.
Kommentarer til utvalgets forslag om skjerpet grunnrenteskatt til staten:
2. Industrikommunene vil vise til at så vel kraftbransjen som en samlet kommunesektor, samt
LVK og KS mener at det er den innretningen grunnrenteskatten har fått som er problemet, og
ikke de kommunale ordningene. Utvalget foreslår til tross for dette å skjerpe
grunnrenteskatten og å avvikle de kommunale ordningene som sikrer kommunene som er
berørt en andel av verdiskapningen. Utvalgets forslag vil, slik Industrikommunene ser det,
gjøre vondt verre.
3. Utvalgets forslag om å skjerpe grunnrenteskatten vil ikke gi de ønskede investeringer, tvert
imot. Industrikommunene mener at for å få frem investeringene er det innretningen på
grunnrenteskatten som må endres.
Kommentarer til utvalgets forslag om å avvikle konsesjonskraft- og konsesjonsavgiftsordningen:
4. Forslaget om å avvikle konsesjonsavgiftene og konsesjonskraften er omtalt som bruttoskatter
og anbefales avviklet. Industrikommunene kan ikke se at det er faktisk eller faglig grunnlag for
utvalgets anbefaling om å avvikle de konsesjonsbaserte ordningene:
5. Utvalget synes å ha oversett at konsesjonskraft og konsesjonsavgifter ikke vil gjelde for de
reinvesteringsprosjektene eller nyutbyggingssakene som vi nå står overfor. De investeringer
som skal foretas i vannkraftsektoren gjelder i hovedsak vedlikehold og opprustning uten
ytterligere reguleringer, og vil ikke gi rett til mer konsesjonskraft eller konsesjonsavgifter. En
avvikling av disse ordningene vil derfor ikke påvirke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten
av planlagte energitiltak.
6. Industrikommunene gjør videre gjeldende at konsesjonskraften ikke er en skatteordning.
Skatteordninger har først og fremst et fiskalt motiv. Konsesjonskraften kan i stedet anses som
kommunenes medeiendomsrett til kraften. Kommunene betaler hva det koster produsenten
å produsere kraften, som verken taper eller tjener på kraftavståelsen. Konsesjonskraften er
følgelig ingen bruttoskatt.

2

Industrikommunene
7. Kommunens inntekter fra konsesjonsavgifter og konsesjonskraft er dessuten nedfelt i de gitte
konsesjoner. Ordningene er et grunnvilkår for konsesjonen og har samme varighet som
konsesjonen. Industrikommunene mener utvalgets forslag om å avvikle ordningene vil være
et brudd på den samfunnskontrakt som over generasjoner er inngått mellom storsamfunn og
de distrikt som har avstått sine naturressurser.
8. En slik avvikling vil også være i strid med Grunnlovens forbud mot å gi lover tilbakevirkende
kraft.
9. Utvalgets begrunnelse for å avvikle ordningen fordi det historiske grunnlaget ikke lenger gjør
seg gjeldende er feil. Formålet med konsesjonskraftordningen har i all tid – noe også Stortinget
og Høyesterett har slått fast – vært å sikre vertskommunens andel av verdiskapingen som
vannkraftproduksjonen i konsesjonsperioden gir opphav til.
10. Industrikommunene mener videre at forslaget om å avvikle ordningen ligger utenfor
mandatet. Det fremgår av mandatet at utvalget kunne komme med forslag til forbedringer. En
avvikling er ikke en forbedring.
11. En rekke industribedrifter har langsiktige avtaler med kommunene om levering av kraft til
industrien. En avvikling vil innebære at kommunenes mulighet for å kunne tilby stabile
rammevilkår til industrien i form av langsiktige kraftavtaler for bedriftene opphører.
12. Konsesjonsavgiftene er en erstatning for generelle skader og ulemper på naturmiljø og
omgivelser, og derfor en miljøavgift. Miljøavgifter er ment å være en bruttoskatt.
Industrikommunene kan vanskelig se at utvalgets begrunnelse for å avvikle
konsesjonsavgiftene er tilstede.
Kommentarer til utvalgets forslag om endringer i eiendomsskatten til kommunene:
13. Industrikommunene er også uenig i utvalgets forslag om at eiendomsskatten skal basers
på skattemessig verdi. Den skatteordningen som utvalget foreslår med skattemessig verdi er
helt uegnet til å fange opp anleggenes omsetningsverdi, slik eiendomsskattelovens
hovedregel i § 8 A-2 gir anvisning på.
14. Skattemessig verdi er tidligere avvist som eiendomsskattegrunnlag for stor vannkraft både av
Rødseth-utvalget og av finansdepartementet. Begrunnelsen av at skattemessig verdi ikke
treffer omsetningsverdien. Skattemessig verdi avspeiler heller ikke lønnsomheten.
15. Skattemessig verdi er ikke benyttet for noen andre eiendommer enn for småkraft, og da ut fra
forenklingshensyn. Disse forenklingshensynene gjør seg ikke gjeldende for stor vannkraft.
16. Det er feil når utvalget legger til grunn at eiendomsskatt på vannkraft er uavhengig av
lønnsomhet. Eiendomsskattegrunnlaget samsvarer i stor grad med den metoden som benyttes
for grunnrenteskatten, men kraftprisen utjevnes ved at det benyttes fem år rullerende
kraftpriser.
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17. Utvalgets begrunnelse for forslaget om å benytte skattemessig verdi fordi man da får samme
regler som for småkraft er feil. Utvalgets forslag avviker vesentlig fra dages skatteregler for
småkraft idet utvalget foreslår at store deler av produksjonsutstyret og installasjonene foreslås
tatt ut av grunnlaget.
18. Utvalget begrunner forslaget om å trekke ut produksjonsutstyr og installasjoner med
likebehandling av vannkraft og vanlig næringseiendommer. Utvalget overser med dette at
Stortinget så sent som i 2018, med virkning for 1.1.2019 har skilt ut energianlegg som en egen
kategori i eiendomsskatteloven § 3 c. Videre ble det i eiendomsskatteloven § 4 presisert at
energianlegg ikke skal anses som næringseiendom. Utvalget snur med sin begrunnelse
Stortingets uttrykkelige begrunnelse for ikke å endre reglene for energianlegg på hode.
19. Eiendomsskatt basert på utvalgets forslag om skattemessig verdi vil innebære at
eiendomsskatten vil bli størst i de første årene etter at investeringen blir gjennomført, mens
skatten blir lavere når lønnsomheten øker.
20. Forslaget vil derfor verken utløse ønskede investeringer eller samsvare med skattyters
skatteevne.
Kommentarer til alternative kompensasjonsordninger:
21. En kompensasjon av konsesjonskraftordningen med økt naturressursskatt basert på en
omregnet øre/kWh vil ikke være egnet til å kompensere de kommune som vil tape på en
omlegging. Naturressursskatten inngår i inntektssystemet og vil følgelig innebære en
omfordeling i favør av de folkerike kommunene uten vannkraftanlegg.
22. En økt naturressursskatt vil ikke sikre kommunene en andel av den reelle verdiskapingen. En
naturressursskatt følger ikke utviklingen i kraftprisen og vertskommunene blir dermed
avskåret fra å få en andel av den verdiskaping som følger av økte energipriser.
23. Dersom naturressursskatten tas ut av inntektssystemet, vil man kunne unngå en
omfordelingseffekt, men ikke at kommunene blir avskåret en fremtidig verdiøkning på
vannkraften.
24. Industrikommunene vil samtidig vise til erfaringene fra verk og bruk-saken (maskinskatten),
som Industrikommunene også fremholdt under komitéhøringen til statsbudsjettet i høst.
Kommunene ble av Stortinget lovet «tilnærmet full kompensasjon», som av Stortinget ble
anslått og begrenset oppad til 500 mill kroner. Anslagene viste seg å ikke holde, og
fordelingsreglene har gitt store utslag for enkeltkommuner.
25. Som eksempler kan nevnes at Sarpsborg kommune kun får kompensert 18 % av tapet,
Fredrikstad 27 %, Rana 37 % av tapet, Tinn 44 % av tapet, Odda kommune 55 % av tapet.
Kommunene Vennesla, Kongsberg og Kvam kommuner får ikke kompensert
inntektsreduksjonen overhode.
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Forslaget vil gi økt motstand mot vannkraft og mot vindkraft:
26. Videre vannkraftutbygging er avhengig av lokal aksept. Uten lokale inntekter til de berørte
lokalsamfunn representert ved kommunene, risikerer man lokal motstand mot de inngrep
vannkraftkraftutbygging representerer.
27. Erfaringene fra vindkraft, hvor det i dag ikke er andre inntekter enn eiendomsskatt, viser at
dette ikke er antagelser.
28. Utvalget har ikke fremmet forslag om beskatning av vindkraft, men tilrår at det vurderes
samme regler som for vannkraft. Legges utvalgets forslag for vannkraft til grunn for vindkraft
vil man få en statlig grunnrenteskatt samtidig som de berørte lokalsamfunns netto inntekter
fra vindkraft reduseres ytterligere, ettersom eiendomsskatten vil bli fastsatt uten
produksjonsutstyr og installasjoner. Dette i strid med Stortingets vedtak fra desember 2017
hvor vindkraft, sammen med vannkraft, kraftlinjer og petroleumsanlegg med særskatt ble skilt
ut som egen eiendomsskattekategori, jf eiendomsskatteloven § 3 c.

3.

Avslutning: Utvalget går i motsatt retning av nylige fattede stortingsvedtak

Som det fremgår innledningsvis har kommunene behov for forutsigbarhet om de fremtidige inntekter,
både av hensyn til økonomiplanleggingen og av hensyn til forvaltningen av kommunenes
kraftrettigheter. Det er derfor behov for en snarlig avklaring fra regjeringen om utvalgets forslag når
det gjelder de kommunale ordningene vil bli videreført.
Industrikommunene vil samtidig påpeke at Stortinget relativt nylig har uttalt seg om de
konsesjonsordningene utvalget nå foreslår å avvikle. Stortingets uttalelser går i en helt annen retning
enn hva utvalget foreslår:
-

Regjeringspartiene uttalte sammen med SV i forbindelse med behandlingen av
Energimeldinga i 2016 at «dagens konsesjonsordninger fungerer etter intensjonen», jf.
Innst. 401 S (2015-2016) s. 24. (Et samlet Storting sluttet seg til med en noe annen
formulering).

-

Videre uttalte en enstemmig Energi- og miljøkomité i forbindelse med revisjon av
konsesjonslovene i 2017 at «Komiteen […] viser til at industrikonsesjonsloven og
vassdragsreguleringsloven i over 100 år har vært fundamentet for forvaltningen av våre
vannkraftressurser. […] Gjennom avgifter, beskatning, konsesjonskraft […] har man sikret
[…] at de lokalsamfunn som er berørt av kraftutbygging, får kompensasjon for beslag av
arealer og naturverdier.», jf. Innst. 438 L (2016-2017) s. 3, uthevet her.

Også når det gjelder eiendomsskatt, har Stortinget nylig foretatt endringer som må tillegges vekt i
vurderingen av behovet for endringer i eiendomsskatteverdsettelsen av kraftanlegg.
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-

Ved lovvedtak av 12. og 15. desember 2017, se Lovvedtak 15 (2017-2018) ble
vannkraftverkene, sammen med vindkraft, kraftlinjer og petroleumsanlegg underlagt
særskatt, skilt ut som egen eiendomsskattekategori i eiendomsskatteloven § 3 c.

-

Samtidig vedtok stortinget en presisering i eiendomsskatteloven § 4 at slike anlegg ikke skal
anses som næringseiendom, hvor produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner skal
inngå: «Til næringseigedom vert ikkje rekna kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg
omfatta av særskattereglane for petroleum.»

Lovvedtakene var basert på høringsnotatet fra finansdepartementet, hvor begrunnelsen for
hvorfor det ikke var behov for endringer hva gjelder eiendomsskatt på vannkraftverk var følgende:
«Regelen om arbeidsmaskiner mv. får ikke anvendelse på kraftverk. Grunnen til dette er at
verdsettelsen av slike verk og bruk baseres på skattemessig formuesverdi etter særskilte
regler i skatteloven.
[…] Også vannkraftanlegg anses som «verk og bruk» etter eigedomsskattelova, men følger
særskilte regler mht. verdsettelsen. Eiendomsskatt for vannkraftanlegg beregnes på grunnlag
av anleggets avkastning.
[…] Ettersom verdsettelse av vannkraftanlegg for eiendomsskatteformål skal baseres på
ligningsverdien etter skatteloven § 18-5, har ikke eigedomsskattelovas regler om
arbeidsmaskiner mv. betydning for utskriving av eiendomsskatt på vannkraftanlegg. De
endringene som foreslås i dette notatet, berører derfor ikke eiendomsskatten på
vannkraftanlegg.
[…] Vannkraftanlegg skal fremdeles verdsettes etter særskilte regler, og forslaget får ingen
innvirkning på fastsettelsen av eiendomsskattegrunnlaget eller verdsettelsen av slik
eiendom. (understreket her)
Når utvalget legger til grunn at eiendomsskatten er en bruttoskatt som ikke hensyntar lønnsomhet,
står dette i motsetning til hva departementet har lagt til grunn.
Et forslag om endringer i regelen for vannkraft ut fra likhetshensyn med annen næringseiendom, vil
med all sannsynlig utløse krav om tilsvarende likebehandling også fra eiere av ilandføringsanleggene,
og vindkraft.
Det er derfor Industrikommunenes syn at det haster med en avklaring fra Regjeringen om man
har endret syn fra hva som ble vedtatt i 2017 med virkning fra 2019.
Med vennlig hilsen

Industrikommunene

Geir Waage
Leder
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Vedlagt følger Industrikommunenes høringssvar til NOU 2019:16 – skatt på vannkraftverk.
Styret har lagt til grunn at kommuner med vannkraftanlegg skriver egne høringssvar som går noe nærmere inn på ordningene
med konsesjonsavgifter og konsesjonskraft. Styret oppfordrer imidlertid alle medlemskommunene til å avgi
høringsuttalelser. De forslagene som utvalget har kommet med vil få betydning for eiendomsskatt på øvrige energianlegg,
dvs kraftlinjer, vindkraftanlegg, ilandføringsanlegg for olje og gass, rørledninger mv. samt annen industri.
Behovet for at kommunene avgir høringsuttalelser fremgår av klippet fra Europower i går
På vegne av styret i Industrikommunene,
Geir Waage
Med hilsen
Geir Morten Waage
Ordfører
Telefon: +47 75 14 50 32
Mobil: +47 909 33 590
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Høyre har ikke lagt kraftskatt-utvalget dødt

Antydninger om at Høyre har lagt til side alle forslag fra Sanderud-utvalget, kan være en for optimistisk tolkning av
motstanderne. – Det er for tidlig å slå fast at alt i dette utvalget skal legges bort, sier finanspolitiske talsmann Henrik
Asheim.

Haakon Barstad Journalist
Publisert: 2019-11-22 12:45:06.0
Oppdatert: 2019-11-22 12:47:44.0
FDEP SKAT NOR
Sogn Avis hadde tirsdag et oppslag med Martha Sofie Vange, varaordfører (H) i Vik kommune. Temaet var kraftskatt-utvalget.
– Jeg har vært tre ganger i Oslo i høst i denne sammenhengen, men i går reiste jeg lettet hjem. Høyre sin parlamentariske leder, Trond
Helleland, sa at regjeringen hadde bestilt rapporten, men at rapporten ikke hadde svart på bestillingen. Helleland kunne garantere at
innstillingen fra kraftskatteutvalget ikke blir vedtatt, sa Vange til Sogn Avis.
Finanspolitisk talsmann i Høyre, Henrik Aasheim, har derimot ikke inntrykk av at det ble gitt en slik garanti på det aktuelle seminaret.
– Det Høyre har gjort er å ha høring på Stortinget. Målet vårt var mer enn bare å høre hva aktørene er for eller imot av det utvalget
foreslår. Vi ville få innspill på hva bransjen og kommunen mener må gjøres for at det skal investeres mer, og vi kan få ut mer kraft, sier
Asheim til Europower.
Samlingen det er snakk om skjedde på initiativ fra Høyre på Stortinget. Representanter fra både finanskomiteen og energi- og
miljøkomiteen var tilstede, og de møtte aktører fra kraftbransjen og kraftkommuner. Mange Høyre-ordførere fra kraftkommuner deltok
også.
Har ikke tatt standpunkt
– Har Høyre tatt noe standpunkt i denne saken, Asheim?
– Nei. Det er for tidlig å slå fast at alt i dette utvalget skal legges bort. Tilbakemeldingene på seminaret var at mange sa at det er mye
bra i dette utvalget, men så er også noen ting som må avklares. Det er ingen hemmelighet at mange i Høyre er kritiske til mange av
forslagene, men vi skal behandle det skikkelig. Vi har ikke lagt bort rapporten, nå er det en høring som pågår og vil behandle alle
innspillene. Vi må diskutere dette skikkelig når vi har fått alle høringssvarene sier Asheim.
Hans opplevelse at debatten kun dreier seg om forslagene til utvalget.
– Det kan være litt frustrerende at det bare ekspertutvalgets forslag som diskuteres, vi må jo snakke om alternativene også, sier han.
– Hva i rapporten synes du er fornuftig?
– Det skal jeg ikke si noe om nå, virkelig ikke. Det er jo mye av poenget med prosessen vi er inne i nå. Det pågår en høring, og da bør
det ikke samtidig skje en saksbehandling i media på ulike punkter. Vi har fått veldig mange innspill om ting som folk er imot, og mange
innspill på ting som folk er for. Vi vil se på alt dette, og så må vi se hvor vi skal lande til slutt, sier Aasheim.
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Høring av forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av
motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag
Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til en rekke endringer i lov
10. juni 1977 nr. 100 om motorferdsel i utmark og vassdrag og i forskrift 15. mai 1988 nr. 356
for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag.
Departementet foreslår å endre bestemmelsen om prøveordningen med catskiing slik at
lettere beltekjøretøyer (som snøscooter og ATV med belter) også kan anvendes.
Departementet foreslår også å gi kommunene myndighet til å tillate ferdsel med båt med
elmotor på vann som er mindre enn 2 kvadratkilometer. Videre inneholder forslaget
endringer i myndigheten til å gi tillatelser og dispensasjoner til motorferdsel, utvidelse av
oppsynsmyndighetens adgang til å kontrollere og ilegge overtredelsesgebyr, innføring av
plikt for kommunene til å rapportere inn vedtak om snøscooterløyper til en nasjonal
database, samt enkelte andre mindre endringer.
Høringsfrist er 4. mars 2020.
Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar på
https://www.regjeringen.no/id2680101/
Ved tekniske problemer kan innspill, med referanse 19/3230, i stedet sendes på e-post til
postmottak@kld.dep.no.
Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget
også bør forelegges for underliggende organer mv. som ikke er oppført på listen. Alle som
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1 Innledning
Med dette høringsnotatet ønsker Klima- og miljødepartementet å få innspill til forslag til endringer i
lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (heretter motorferdselloven) og
forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag (heretter
forskriften).
Departementet foreslår følgende:
 Bestemmelsen om prøveordningen med catskiing i motorferdselloven § 4 a endres for å kunne
tillate bruk av alle beltegående motorkjøretøy og ikke bare tyngre beltekjøretøy som
bestemmelsen åpner for i dag.
 Forbudet mot motorfartøy på vann under 2 kvadratkilometer i motorferdselloven § 6 endres
slik at kommunen etter søknad kan gi tillatelse til ferdsel med båter med elmotor.
 Oppsynsmyndighetens adgang til kontroll og ileggelse av overtredelsesgebyr i
motorferdselloven §§ 12 a og b utvides til å gjelde førere av alle typer motorfartøy og –
kjøretøy, og ikke bare førere av snøscooter slik bestemmelsen omfatter i dag.
 Myndigheten til å gi dispensasjoner etter forskriften § 6 flyttes fra kommunestyret til
kommunen, for å åpne for at myndigheten kan delegeres videre internt i kommunen.
 Det nedfelles en forpliktelse for kommunene til å rapportere inn sine kommunale
snøscooterløyper til en nasjonal database.
 Adgangen til å gi tillatelse til snøscootertransport mellom hytte og vei i forskriften § 5 første
ledd bokstav c presiseres.
 En mindre endring i bestemmelsen om adgang til å bruke elsykkel i utmark i forskriften § 2a
annet ledd.
De enkelte forslagene er redegjort for i punktene 2 til 8 under.
Økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene er omtalt under punkt 9, og forslag til nye
og endrede lov- og forskriftstekster er samlet under punkt 10.

2 Utvidelse av prøveordningen for catskiing etter motorferdselloven
§4a
2.1 Bakgrunn
Gjennom en endring av motorferdselloven § 4 a tredje ledd, ble det i 2017 åpnet for et prøveprosjekt
hvor departementet kan gi inntil seks kommuner "myndighet til i forskrift å fastsette løyper for
persontransport med beltekjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing)".
Forsøksordningen med catskiing er nå i gang. Av de sju kommunene som søkte om å være
forsøkskommune for catskiing ble Jølster, Eid, Stryn, Surnadal, Vang og Oppdal i mai 2018 valgt ut
av Miljødirektoratet til å delta i forsøket.
Klima- og miljødepartementet har fått innspill om at prøveordningen er for snever ettersom den bare
omfatter tyngre beltekjøretøy og avgrenser mot bruk av snøscooter og ATV (firehjulsmotorsykkel)
med belter.
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En utvidelse av prøveordningen med catskiing, slik at også snøscooter og ATV med belter kan
benyttes, vil nødvendiggjøre en endring av motorferdselloven § 4 a tredje ledd og forskriften § 4b
første ledd.

2.2 Gjeldende rett
Ordlyden i motorferdselloven § 4 a tredje ledd tillater at "beltekjøretøy" brukes til catskiing, og gir
ingen videre presisering angående hvilken type beltekjøretøy som kan brukes. Derimot er forarbeidene
til bestemmelsen tydelige på at den kun skal tillate catskiing med tyngre beltekjøretøy som
"tråkkemaskiner, beltevogner e.l." (Prop. 83 L (2016-2017) s. 14). Som proposisjonen videre
presiserer, vil "[s]nøscooter eller ATV med belter […] ikke falle inn under definisjonen". Selv om
lovteksten tilsynelatende tillater alle beltekjøretøy i forbindelse med catskiing, har lovgivers hensikt
vært å utelukke bruk av lettere motorkjøretøy til dette formålet.
I forskriften § 4b første ledd er ordlyden tydeligere enn i loven, ettersom det her presiseres at
persontransport for catskiing kun kan utføres av "tyngre beltekjøretøy". Forskriftsbestemmelsen er en
delegering av myndigheten til velge ut forsøkskommuner etter motorferdselloven § 4 a tredje ledd fra
departementet til Miljødirektoratet. Dermed er i utgangspunktet den samme myndighet og det samme
dispensasjonsgrunnlaget som følger av loven, ment overført til Miljødirektoratet gjennom forskriften.
De samme hensyn som forarbeidene gir uttrykk for, gjør seg da også gjeldende for
forskriftsbestemmelsen.
Det er dermed ikke hjemmel i dagens motorferdselregelverk for å anvende ATV med belter eller
snøscooter i forbindelse med catskiing.

2.3 Departementets vurderinger og forslag
Forsøket med catskiing er begrenset til maksimalt seks år, jf. motorferdselloven § 4 a tredje ledd. Som
det presiseres i Prop. 83 L (2016-2017) s. 13, skal forsøket evalueres innen fire år.
Forsøkskommunene ble valgt ut i mai 2018, og evalueringen skal da starte i 2022. Evalueringen av
forsøket skal ferdigstilles slik at en eventuelt permanent lovendring kan tre i kraft før
forsøksordningen utløper. Dersom prøveordningen utvides slik at også snøscooter og ATV med belter
kan benyttes, vil forsøksordningen kunne evalueres både på grunnlag av ferdsel med beltevogn, og
med ferdsel med lettere beltekjøretøy. Dette kan gi et bedre grunnlag for å avgjøre hvorvidt og
eventuelt i hvilken utstrekning catskiing skal tillates etter forsøksperiodens slutt.
Forsøksordningen i seg selv er ikke vurdert etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 og
Grunnloven § 112, jf. Prop. 83 L (2016-2017) s. 13, og dette gjelder også endringsforslaget. Selv om
naturmangfoldloven kap. II ikke kommer direkte til anvendelse ved utarbeidelse av lovproposisjoner,
vil det, som departementet skriver i proposisjonen, være en forutsetning at erfaringene fra
forsøksordningen vurderes i lys av disse prinsippene før en eventuell varig lovendring vedtas.
Imidlertid må de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven vurderes av kommunene når de
vedtar sine forskrifter for catskiing. Det vil være opp til den enkelte kommune om den vil utvide
ordningen til å også å inkludere motorferdsel med snøscooter og ATV med belter. En slik utvidelse vil
nødvendiggjøre endringer i de lokale forskriftene, med tilhørende nye vurderinger etter
naturmangfoldloven.
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Innlemmelsen av snøscooter og ATV med belter i catskiing-ordningen kan gi alpinsentrene mer
fleksibilitet, ettersom flere kjøretøy kan brukes. Imidlertid er det også et betydelig antall
privatpersoner som eier snøscootere og ATV med belter. Endringen vil derfor kunne medføre økt
ferdsel i løypene. Økt omfang av kjøring i privat regi vil imidlertid kunne begrenses dersom
kommunene i sine forskrifter fastsetter at løypene kun kan benyttes i næringsvirksomhet. En slik
begrensning vil også kunne fastsettes av grunneier. Lovendringen vil imidlertid uansett kunne medføre
at det er flere næringsaktører som vil kunne benytte løypene, siden det er flere aktører som har tilgang
til snøscooter eller ATV som kan påmonteres belter, enn det er aktører som har tilgang til tyngre
beltekjøretøy. Endringen vil derfor trolig kunne resultere i økt motorferdsel. Avgrensning av bruk av
løypenettet til kun en bestemt næringsaktør eller et fåtall næringsaktører, vil kunne være problematisk
ut fra konkurranserettslige regler, og kan ev. også være i strid med EØS-avtalens forpliktelser. Dette
må den enkelte kommune eller grunneier selv bære ansvar for å vurdere. Departementet legger til
grunn at økt ferdsel også kan medføre en økt risiko for ulykker, og at kommunene må ta høyde for
dette i sine forskrifter.
Departementet foreslår å endre motorferdselloven § 4 a tredje ledd, første punktum til å lyde:
"Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som
kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med
beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et
forsøk på inntil seks år."
Med "beltegående motorkjøretøy" på vinterføre siktes til kjøretøy som er egnet til å ferdes på snø, slik
som beltebil eller beltemotorsykkel jf. kjøretøyforskriften § 2-5 nr. 1 og 2. ATV defineres både som
moped, motorsykkel og traktor etter kjøretøyforskriften § 2-3 nr. 2 a og c, og § 2-4 (1). Når påsatt
belter, vil slike kjøretøy regnes som beltemotorsykkel jf. kjøretøyforskriften § 2-5 (2), eller
beltetraktor jf. § 2-4 (1) femte ledd. ATV med belter vil dermed regnes som "beltegående
motorkjøretøy" etter departementets endringsforslag.
Departementet foreslår videre å endre forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag § 4b første ledd første punktum til å lyde:
"Direktoratet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som
kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med
beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et
forsøk på inntil seks år ".
Forslaget vil innebære at både ATV med belter og snøscootere vil kunne brukes i forbindelse med
catskiing.
Alternativt forslag
Et alternativ til forslaget over er å begrense utvidelsen til å gjelde kun ATV med belter og ikke
snøscooter. Dette vil bety at snøscooter ikke kan brukes til catskiing, og at bruk av snøscooter til
fornøyelsesformål kun kan skje i løyper som er opprettet etter motorferdselloven § 4 a og forskrift for
motorferdsel § 4a. En slik avgrensning vil da måtte gjenspeiles i ordlyden i motorferdselloven § 4 a
tredje ledd og forskriften § 4b første ledd, gjennom at bestemmelsene åpner for motorferdsel med
5

beltegående motorkjøretøy på vinterføre, unntatt snøscooter. Med snøscooter menes da kjøretøy som
er definert i kjøretøyforskriften § 2-5 eller som er registrert som kjøretøy klasse S.
En slik avgrensning kan bidra til en viss begrensning i den økning av motorferdselen i utmark som
forslaget over medfører, ved at den utelukker ferdsel med en type motorkjøretøy som er forholdsvis
vanlig. Likevel mener departementet at en slik avgrensning ikke vil være hensiktsmessig, ettersom den
vil komplisere regelverket samtidig som den faktiske begrensningen den kan medføre ikke vurderes å
være vesentlig.
Departementet ønsker tilbakemelding fra høringsinstansene på den foreslåtte endringen og det
alternative forslaget.

3 Adgang til å tillate båter med elmotor på mindre vann i
motorferdselloven § 6
3.1 Bakgrunn
Bakgrunnen for dette endringsforslaget er et anmodningsvedtak fra Stortinget (vedtak nr. 815, 20172018), hvor det heter:
"Stortinget ber regjeringen foreta oppmykninger i forskriftene til lov om motorferdsel i utmark som
gjør det mulig for kommunene å gi dispensasjoner for bruk av elmotor med begrenset effekt på vann
under 2 kvadratkilometer.
Dispensasjon bør bare kunne gis etter at kommunene har vurdert om det er forsvarlig ut fra hensynet
til vannet som levested for viltarter og fugler, herunder særskilt legge vekt på hekkeområder."
Anmodningsvedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av representantforslag 77. S (2017-2018).
Representantforslaget ble fremmet som en følge av at Holtålen kommunes forskrift om bruk av
elmotor på mindre vann til friluftsliv og fritidsfiske var blitt opphevet av Fylkesmannen grunnet
manglende lovhjemmel. På bakgrunn av anmodningsvedtaket fikk Miljødirektoratet i oppdrag å
utarbeide et høringsnotat til denne endringsforslaget. Den følgende redegjørelsen og drøftelsen under
punkt 3 er i stor grad basert på direktoratets vurderinger.

3.2 Gjeldende rett
Motorferdselloven legger ned et generelt forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag i § 3. Loven er
teknologinøytral, slik at alle former for motorisert ferdsel omfattes – også elektrisk motor, jf. Ot. prp.
nr. 45 (1976-1977) s. 33.
Et unntak fra det generelle motorferdselforbudet er gitt i motorferdselloven § 4 tredje ledd, som tillater
ferdsel med motorfartøy på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på
innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som del i et farbart vassdrag. Kommunen
er imidlertid gitt myndighet til å forby motorferdsel helt eller delvis, også på disse vassdragene. I
tillegg kan grunneier forby motorisert ferdsel i vassdraget, selv om denne ferdselen er i tråd med
motorferdselloven, jf. vannressursloven § 16 annet ledd annet punktum jf. første ledd bokstav d.

6

Samtidig har også kommunen etter dagens regelverk en viss adgang til å fravike forbudet mot
motorferdsel på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. For det første gjennom adgang til å gi en
generell forskrift, for det andre gjennom enkelttillatelser etter søknad. Motorferdselloven § 5 første
ledd, bokstav b åpner for at kommunestyret kan gi forskrift om adgang til "bruk av motorfartøy på
innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer når det foreligger særlige grunner som i tilfelle må angis i
forskriften". I rundskriv T-1/96 forutsettes det på s. 38 at "adgangen til å gjøre unntak fra
ferdselsforbudet på vann mindre enn 2 kvadratkilometer bare benyttes i særlige tilfeller, jf. uttrykket
"særlige grunner". Det kan være aktuelt for eksempel for nødvendig transport til hoteller,
turistdestinasjoner og hytter som ligger slik til at de er avhengige av båt for å komme frem til de
ordinære kommunikasjonsmidler". Fritidsfiske kan ikke betraktes som "særlig grunn" i denne
sammenheng.
Etter motorferdselloven § 6 har kommunen en generell adgang til å gi enkelttillatelser til bruk av
motorfartøy eller luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter loven eller med hjemmel i loven.
Forutsetningen er også her at det foreligger "særlige grunner". Denne generelle
dispensasjonsbestemmelsen vil også kunne anvendes for bruk av elektriske båtmotorer, i tilfeller hvor
dette ellers ville vært forbudt etter loven. Det fremgår av rundskriv T-1996-1 at det ved vurdering av
"særlige grunner" i forbindelse med dispensasjoner må legges vekt på "om motorferdselen er
nødvendig og har et nytteformål, eller bærer preg av unødvendig kjøring eller fornøyelseskjøring"
(s.42). Vilkåret om "særlige grunner" i motorferdselloven § 6 omfatter ikke båtferdsel til rekreasjonseller friluftsformål.
Stortingets anmodningsvedtak om oppmykning av forskriftene til loven nødvendiggjør dermed en
endring av motorferdselloven dersom kommunene skal gis adgang til å åpne for elektrisk motorferdsel
på vann under 2 kvadratkilometer utover tilfeller hvor det foreligger "særlige grunner", eksempelvis til
fritidsfiske eller andre rekreasjonsformål. Departementet legger til grunn at den oppmykningen
Stortinget har bedt om, er en endring i regelverket som skal gjøre det mulig å gi tillatelse til bruk av
båt med elmotor til rekreasjonsformål på mindre vann.

3.3 Departementets vurderinger og forslag
En åpning for båter med elmotor på vann under 2 kvadratkilometer, ut fra en begrunnelse om at de
hverken støyer eller forurenser, er et avvik fra motorferdsellovens teknologinøytrale utgangspunkt.
Dette kan på sikt føre til et økende press for å åpne for andre elektriske innretninger som hverken
støyer eller forurenser, men som allikevel kan ha negative konsekvenser for naturmangfold og
friluftsliv. Endringen kan derfor bidra til at det på sikt blir vanskeligere å skille hva som er
motorferdsel eller ikke.
Føringer i Stortingets vedtak
Stortingets anmodningsvedtak legger tre viktige føringer for regelverksendringen som regjeringen er
bedt om å legge frem:
 Åpning for ferdsel med båt med elmotor på vann under 2 kvadratkilometer skal skje gjennom
å gi kommunene adgang til å gi tillatelse etter søknad.
 Adgangen skal kun gjelde for elmotorer med begrenset effekt.
 Kommunen må vurdere om en åpning er forsvarlig ut fra hensynet til vannet som levested
for viltarter og fugler, og særskilt legge vekt på hensynet til hekkeområder.
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Føringene er viktige for å redusere eventuelle ulemper for naturmangfold, og har vært styrende for
utkastet til lovendring som foreslås her. I tillegg har departementet lagt vekt på konsekvensene for
friluftsliv.
Tillatelse etter søknad
På bakgrunn av anmodningsvedtaket foreslår departementet at kommunen etter søknad skal kunne gi
tillatelse til bruk av elmotor med begrenset effekt på vann mindre enn 2 kvadratkilometer. Alternativet
til denne løsningen ville ha vært å gi kommunene en adgang til å gi en lokal forskrift som åpner for
slik ferdsel på bestemte vann uten søknad. En ordning med åpning i forskrift vil være enklere å
administrere for kommunen, siden man slipper enkeltsøknadsbehandling. Den vil også være enklere
for publikum, som slipper å søke. På den annen side vil ikke en slik ordning gjøre det mulig for
kommunen å ha en fortløpende kontroll med omfanget av motorferdsel på det aktuelle vannet.
På bakgrunn av Stortingets anmodningsvedtak om at kommunen skal kunne gi "dispensasjoner", og
komiteflertallets uttalelser i Innst. 325 S (2017-2018) om at "det ikke kan gis dispensasjoner generelt
og på mindre vann" legges det til grunn at en forskriftsløsning ikke er ønsket. Dette er derfor ikke
foreslått eller beskrevet nærmere her. Departementet legger til grunn at kommunene gjennom en
søknadsordning som foreslått i høringsutkastet her, vil kunne gi flerårige tillatelser, f.eks. for fem år av
gangen, slik at merarbeidet for kommunen og publikum knyttet til søknader begrenses.
I samsvar med anmodningsvedtaket foreslår ikke departementet krav om at det må foreligge "særlige
grunner" for at tillatelse skal gis, eller til at kjøringen skal være knyttet til bestemte formål. Om det
skal fastsettes slike begrensninger vil være opp til den enkelte kommune. Lovforslaget innebærer at
kommunen vil kunne gi tillatelse til bruk av elektrisk båtmotor i forbindelse med for eksempel
fritidsfiske, persontransport, transport av bagasje og utstyr og for ren rekreasjon. Dette vil det være
opp til kommunene selv å vurdere. Det er videre foreslått at bestemmelsen skal være en kanbestemmelse, slik at det vil være opp til kommunens skjønn å vurdere om tillatelser skal gis. Det vil
altså ikke være slik at kommunen plikter å gi tillatelser til å bruke elektrisk båtmotor, selv om lovens
vilkår for å tillate slik ferdsel er oppfylt.
Effektbegrensning på båtmotor
Stortingets anmodningsvedtak presiserer at kommunen kun kan tillate bruk av elmotorer med
begrenset effekt. I sin vurdering av dette punktet har Miljødirektoratet tatt utgangspunkt i at en slik
begrensning bør tilsi at elmotorer gir samme fart som rofart. Rask rofart anses å ligge på 3 – 3,5 knop,
hvis farten skal kunne opprettholdes over en viss distanse. Miljødirektoratet har derfor foreslått en
effektbegrensning på inntil 800 watt inngangseffekt. Dette forslaget er basert på råd fra fagpersoner og
på tall hentet fra ulike publiserte enkle tester av elektriske båtmotorer. Oppnåelig hastighet som følge
av denne effektbegrensningen vil likevel avhenge av en rekke faktorer, særlig båtens skrogform, vekt
og størrelse, samt propellutforming mv. Det er derfor ikke mulig å forutsi presist hvilken hastighet en
gitt effektbegrensning vil kunne gi i hvert enkelt tilfelle. En smal og lett båt med kun én person om
bord vil eksempelvis trolig oppnå en hastighet noe høyere enn alminnelig rofart med den angitte
begrensningen.
Direktoratets vurdering er likevel at en effektbegrensning på 800 watt vil dekke behovet for de som
ønsker å bruke elektrisk båtmotor til rekreasjonsformål, samtidig som at ulempene for naturmiljøet og
friluftslivet ikke vil bli vesentlige.
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Departementet har vurdert om det i tillegg til effektbegrensning også burde vært oppstilt en
hastighetsbegrensning i regelverket, slik det eksempelvis er gjort i regelverket knyttet til bruk av båt
for personer under 16 år. Det kan imidlertid være utfordrende å måle hastighet på vann. Samtidig er
ulempene ved at enkelte båter under visse forhold vil kunne gå et fåtall knop over ro-fart, begrensede.
Departementet har derfor kommet til at det ikke er nødvendig å også innta en hastighetsbegrensning.
Vi ber likevel spesielt om høringsinstansenes syn på dette. Ut fra den usikkerhet som er knyttet til
sammenheng mellom hastighet og effektbegrensning vil vi oppfordre høringsinstansene til å gi innspill
på hvilken effektbegrensning regelverket bør fastsette, samt begrunnelse for anbefalt grense.
Det vil være utfordrende å føre kontroll med om en elmotor er innenfor tillatt effektgrense .
Departementet legger til grunn at oppsyn og kontroll med båter med elmotor på mindre vann vil
nødvendiggjøre måleutstyr og rutiner som naturoppsynet ikke innehar i dag.
Hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler
Det følger av anmodningsvedtaket at hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler skal
vurderes av kommunen før det gis tillatelser. I komitéinnstillingen presiserer flertallet at regelverket
må sikre at hensynet til natur, og særlig hekkeområder, ivaretas. Det påpekes at dette kan ivaretas ved
at kommunen pålegges å kartlegge slike hensyn og ikke gi tillatelser i slike områder. Lovforslaget er
utformet i samsvar med dette.
Plikten til å kartlegge fugleområder vil supplere de generelle miljørettslige prinsippene i
naturmangfoldloven kapittel 2, som gjelder alle tillatelser som gis av offentlige myndigheter og som
berører naturmangfold.
Forslaget vurderes å ha to ulike typer konsekvenser for naturmangfold. For det første vil det være
konsekvenser knyttet til at ikke-motorisert ferdsel vil bli erstattet med motorisert ferdsel. For det andre
vil endringen trolig medføre at ferdselen samlet sett vil øke. Dette gjennom økt ferdsel i områder hvor
det allerede er ferdsel, men også ved at det kan bli ferdsel i områder hvor det tidligere ikke har vært
ferdsel fordi tilgjengeligheten blir bedre ved bruk av motor.
Når det gjelder førstnevnte type konsekvenser har departementet ingen holdepunkter som tilsier at en
båt med elmotor med begrenset effekt og hastighet tilnærmet rofart, vil forstyrre fugle- og dyreliv mer
enn en vanlig robåt.
Den andre typen konsekvenser, økt ferdsel, kan imidlertid ha negative konsekvenser. Små vann er ofte
grunnere enn store vann, og grunne vann er ofte mer næringsrike vann som kan ha stor verdi for
vannfugl. Forslaget kan føre til mer aktivitet i områder der det i utgangspunktet er ønskelig med minst
mulig aktivitet, som for eksempel i næringsrike vann med mye vegetasjon, og med stor sannsynlighet
for et rikt fugleliv. Artsgrupper som kan være særlig sårbare for økt ferdsel er vadefuglarter (som
gluttsnipe, grønnstilk og bekkasiner), samt flere andefuglarter (både gressender, fiskeender og
dykkerender slik som svartand og sjøorre), dykkere (for eksempel horndykker, dvergdykker og
toppdykker), samt lomarter.
Små vann med stor verdi for vannfugl kan være utsatt i sårbare hekkeperioder. Forstyrrelser som følge
av økt ferdsel vil kunne medføre økt predasjon hvis rugende fugl skremmes av reiret. Forstyrrelser i
form av nærgående trafikk/ferdsel vil kunne øke stressnivået til rugende fugl. Selv om dette isolert sett
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ikke trenger å utgjøre noen trussel, vil slik påvirkning i sum kunne medføre svekkelse i kondisjon og
evne til å gjennomføre en suksessfull rugeperiode. Når eggene klekkes vil det også være en sårbar fase
da ungene fortsatt vil være avhengige av foreldrene – selv etter at de har forlatt reiret.
For å minimere eventuelle negative ulemper legger forslaget til grunn at kommunene skal legge vekt
på hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler. Kommunen må vurdere det konkrete
vannets beskaffenhet i forhold til dagens bruk, hvilke arter som bruker området, dagens trusselbilde
for artene og tilgangen på andre vann. En søknad må vurderes opp mot behovet for motorferdsel på
vannet, blant annet ut fra vannets størrelse. Søknader må også vurderes opp mot naturmangfoldloven
§§ 8-12, hvor blant annet prinsippene om økosystembasert forvaltning og samlet belastning skal
legges til grunn. Flere av artene som hekker i ferskvann, enten i lavlandet eller i høyereliggende
områder, er allerede under press fra andre påvirkningsfaktorer og er oppført på både nasjonal og
internasjonale rødlister. Kommunen må vurdere om det i en eventuell tillatelse bør settes vilkår som
for eksempel gir forbud i sårbare perioder som for eksempel i hekkeperioden.
Konsekvenser for friluftsliv
I en vurdering av en eventuell søknad om ferdsel med båt med elmotor på en innsjø mindre enn 2
kvadratkilometer, må kommunen også vurdere konsekvensene av en slik tillatelse opp mot de øvrige
hensyn som regelverket må ivareta, som for eksempel friluftslivshensyn. Forslaget kan gjøre det
enklere å komme seg på fisketur eller båttur på mindre vann for folk som av ulike årsaker ikke er i
stand til å ro selv. Forslaget kan også føre til økt fritidsfiske fra båt.
Elmotorer er i utgangspunktet svært støysvake sammenlignet med bensinmotorer. Det vil likevel være
et visst lydnivå også fra en elmotor. Støy fra bruk av elektriske motorer vil genereres av to
hovedelementer. Det ene er lyd fra selve motoren, og det andre er den lyd båten avgir når den beveger
seg gjennom vannet.
Med en effektbegrensning på 800 watt antar departementet at bruk av elmotor på båt vil avgi et svært
lavt lydnivå, som igjen i liten grad vil oppfattes som forstyrrende. Med en forutsetning om begrenset
effekt, som igjen setter begrensning på hastighet, kan departementet ikke se at virkningene for
friluftsliv vil skille seg stort fra virkningene ved bruk av vanlig robåt. Uten en effektbegrensning vil
bruk av elmotorer kunne påvirke omgivelsene negativt for andre brukere, som for eksempel
kajakkpadlere og badende. Dette særlig fordi hastigheten kan bli høy.
Klima- og miljødepartementet foreslår at endringen inntas som nytt annet ledd i motorferdselloven §
6, som skal lyde:
"Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med inngangseffekt opptil
800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen av om det skal gis tillatelse skal
det legges vekt på hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler, herunder særskilt vekt på
hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis tillatelser til motorferdsel som innebærer vesentlig skade
på fugleliv".
Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd:
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"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom.
Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen."
Nåværende tredje ledd i bestemmelsen blir nytt fjerde ledd.

4 Ending av regler for oppsyn i motorferdselloven §§ 12 a og b
4.1 Bakgrunn og gjeldende rett
Bestemmelsene i motorferdselloven §§ 12 a og b ble tilføyd ved lovendring i 2015 og gir Statens
naturoppsyn myndighet til å føre kontroll med at bestemmelsene i loven overholdes og til å utstede
eventuelle overtredelsesgebyr. Bestemmelsenes ordlyd er i dag følgende:
§ 12 a
"Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov blir
overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I tillegg til
fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av snøscooter viser fram dokumenter
som det er påbudt å ha med under kjøringen".
§ 12 b første ledd
"Statens naturoppsyn kan ilegge fører av snøscooter overtredelsesgebyr hvis fører ikke overholder
bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. Overtredelsesgebyr kan også ilegges ved brudd på
plikter etter naturoppsynsloven § 3 fjerde ledd, jf. andre ledd, ved kontroll etter denne lov".
De øvrige ledd i § 12 b foreslås ikke endret og behandles ikke videre i dette notatet.
Bestemmelsen i § 12 a om plikt for snøscooterførere til å legge frem nødvendige dokumenter er en
supplering av bestemmelsen i naturoppsynsloven § 3. Bestemmelsen i § 12 a medfører at førere av
snøscootere plikter å fremlegge f.eks. førerkort og vognkort i tillegg til nødvendige tillatelser og
dispensasjoner etter motorferdselregelverket. Bestemmelsene i §§ 12 a og adgangen i 12 b første ledd
til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på motorferdselregelverket, er imidlertid begrenset til å gjelde
førere av snøscooter. Bestemmelsene omfatter altså ikke førere av andre kjøretøy eller fartøy.

4.2 Departementets vurderinger og forslag
Departementet viser til at bestemmelsene om fremleggelse av dokumenter og overtredelsesgebyr for
førere av snøscootere ble inntatt i loven i forbindelse med at kommunene i 2015 fikk adgang til å
etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter. At bestemmelsene om fremleggelse av
dokumenter og overtredelsesgebyr ble begrenset til å gjelde førere av snøscootere, var i all hovedsak et
utslag av at de øvrige bestemmelsene som ble fastsatt samtidig gjaldt bruk av snøscootere (i løyper for
fornøyelseskjøring). Det var derfor snøscootere oppmerksomheten var rettet mot. Samtidig fremgår
det klart av forarbeidene til lovendringen at behovet for å kreve fremlagt dokumenter gjelder ved all
motorferdsel i utmark, og § 12 a ble derfor gjort generell, slik at fremleggelsesplikten gjelder all
kjøring uavhengig av om den er nyttekjøring eller fornøyelseskjøring (Prop.35 L (2014-2015) side 33).
At bestemmelsen ikke ble gjort generell også med tanke på type kjøretøy, var i liten grad resultat av
noen bevisst vurdering, og må mest av alt anses som en inkurie. Det samme må gjelde for adgangen til
å ilegge overtredelsesgebyr.
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Grunnlaget for Statens naturoppsyns kontrollaktivitet er å forebygge negative konsekvenser som
motorferdsel kan medføre for naturmiljøet og å avdekke ulovlig kjøring. En utvidelse av Statens
naturoppsyns myndighet etter § 12 a og 12 b til å gjelde førere av alle motorkjøretøy og -fartøy, vil
styrke naturoppsynets mulighet til å føre kontroll med motorferdsel i utmark.
Departementet mener det ikke er saklig grunn til at adgangen til å kreve fremlagt dokumenter etter
motorferdselloven § 12 a eller ilegge overtredelsesgebyr etter § 12 b skal være begrenset til førere av
snøscooter, og foreslår derfor at bestemmelsene utvides til å gjelde førere av alle motorkjøretøy og fartøy.
Departementet foreslår følgende endring.
Ny § 12 a skal lyde:
"Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov blir
overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I tillegg til
fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy eller -fartøy viser
frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen".
Ny § 12 b første ledd første punktum skal lyde:
"Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis fører ikke
overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov".

5 Endringer i bestemmelser om myndighetsfordeling og delegering i
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag
5.1 Bakgrunn og gjeldende rett
Motorferdselloven § 3 gir et generelt forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. Det er i loven og i
den tilhørende forskriften gitt en rekke unntak fra dette forbudet. Lovverket gir for det første unntak
for flere konkret opplistede formål og tilfeller. I tillegg har både loven og forskriften § 6 en
dispensasjonsbestemmelse som åpner for at kommunen kan gi dispensasjoner også i tilfeller som ikke
dekkes av unntaksbestemmelsene. Dispensasjonsbestemmelsene er ment å være sikkerhetsventiler som
skal praktiseres strengt. Lovens dispensasjonsbestemmelse gjelder motorfartøy eller luftfartøy, mens
forskriftens bestemmelse gjelder motorkjøretøy. Det er flere vilkår for at slike dispensasjoner skal
kunne gis, blant annet at det foreligger "særlige grunner" (motorferdselloven § 6) eller et "særlig
behov" (forskriften § 6).
I lovens § 6 er myndigheten til å gi slike dispensasjoner lagt til "kommunen". I forskriften § 6 er
myndigheten lagt til "kommunestyret eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer".
I motorferdselloven fra 1977 var myndigheten i loven stort sett lagt til kommunen, ikke til
kommunestyret. Da loven ble endret i 1988, og det ble vedtatt å fastsette en nasjonal forskrift om bruk
av motorkjøretøyer, ble dette strammet inn, og det fremgår av forarbeidene at departementet
opprinnelig foreslo at dispensasjonsvedtak for motorferdsel i utmark skulle vedtas av fylkesmannen
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(Ot.prp. nr. 60 (1986-1987) s. 10). Dette forslaget møtte protester fra flere høringsorganer, som blant
annet pekte på viktigheten av kommunalt selvstyre og at det å flytte myndigheten til fylkesmannen
kunne føre til en lengre saksbehandlingstid. I proposisjonen ble det derfor likevel foreslått å legge
dispensasjonsmyndigheten etter forskriften § 6 til kommunen, ved kommunestyret eller annet
folkevalgt organ,.
Fra prosjektgruppen for prosjektet "Forenkling av utmarksforvaltningen i Lom kommune og
Jotunheimen nasjonalpark", som er et samarbeid mellom Lom kommune, Norsk fjellsenter, Lom
fjellstyre og nasjonalparkforvalter for Jotunheimen, har Klima- og miljødepartementet mottatt et
innspill om å legge myndigheten etter § 6 til "kommunen" også i forskriften. Søknader etter forskriften
§ 6 vil dermed kunne avgjøres av kommuneadministrasjonen og trenger ikke å behandles av
kommunestyret.
Myndigheten til å gi bestemmelser om kjøring etter forskriften § 3 annet ledd og tillatelser til ferdsel
med snøscooter etter forskriften § 5 første ledd er også lagt til "kommunestyret". Se nærmere omtale
om eventuell endring også av disse bestemmelsene i pkt. 5.2, samt omtale av behov for
delegeringsadgangen som følger av forskriften § 2 tredje ledd.

5.2 Departementets vurderinger og forslag
Klima- og miljødepartementet foreslår å endre ordlyden i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i
utmark og på islagte vassdrag § 6 i tråd med forslaget fra prosjektgruppen nevnt i pkt. 5.1, slik at
myndigheten til å behandle dispensasjonssøknader flyttes fra kommunestyret til kommunen.
Myndigheten vil dermed kunne delegeres internt i kommunen. Det vil være opp til kommunen selv å
bestemme om det er kommunestyret (eventuelt et annet folkevalgt organ i kommunen) eller
administrasjonen som skal treffe dispensasjonsvedtak, innenfor de generelle rammene for delegering
som kommuneloven oppstiller.
I sin begrunnelse for innspillet har prosjektgruppen påpekt at dagens ordning i mange saker medfører
en unødvendig omstendelig og tidkrevende behandling, med behandlingstid som avhenger av politisk
møtekalender, krav om detaljert saksutredning som må utarbeides i forkant av frist for møteinnkalling
og gjennomføring av møte, utskrift av møteprotokoll, og til slutt svar til søker.
At myndigheten tilligger kommunestyret er etter departementets syn spesielt viktig der hvor
myndigheten innebærer kompetanse til å gi forskrifter. Der det gjelder enkeltdispensasjoner er det etter
departementets syn mer kurant at kommuneadministrasjonen treffer vedtak.
Departementet vil påpeke at dispensasjoner etter forskriftens § 6 krever skriftlig saksfremlegg, og at de
aller fleste søknadene derfor behandles i kommuneadministrasjonen før det treffes en avgjørelse i
kommunestyret. Etter departementets syn vil en endring neppe føre til at flere vedtak innvilges og at
omfanget av motorisert ferdsel i utmark øker dersom vedtakene treffes administrativt. Den foreslåtte
endringen vil kunne gi kommunen større fleksibilitet, og det vil være opp til den enkelte kommune om
sakene kun skal behandles administrativt eller også politisk, innenfor kommunelovens
delegeringsbestemmelser. En adgang til administrativ innvilgelse av søknader etter forskriften § 6 vil
også kunne korte ned saksbehandlingstiden.
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Departementet mener den foreslåtte endringen vil kunne bidra til forenkling, samtidig som negative
konsekvenser antas å være små.
Ved åpning for delegering til kommuneadministrasjonen blir kommunens mulighet til intern
delegering likestilt med det som gjelder for tillatelsesbestemmelsene i forskrift for ferdsel med
motorkjøretøy §§ 5 a og 5 b. Den foreslåtte nye bestemmelsen i forskriften § 6 vil da også være lik den
tilsvarende unntaksbestemmelsen i motorferdselloven § 6, hvor kommunen kan gi tillatelse til bruk av
motor- eller luftfartøy når "særlige grunner" foreligger.
Departementet foreslår følgende endring i forskriften:
§ 6 første punktum skal lyde:
"I unntakstilfelle kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom
søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen
måte."
Departementet ber om høringsinstansenes syn på om også forskriften §§ 3 og 5 bør endres tilsvarende:
Forskriften § 3 gir direkte hjemmel til motorferdsel på vinterføre til de formål bestemmelsen lister opp
i første ledd. I annet ledd heter det at "[k]ommunestyret kan gi bestemmelser om kjøring som nevnt i
[første ledd]".Etter departementets syn kan det vurderes om bestemmelser vedrørende kjøring etter
første ledd også kan gis av "kommunen" og ber om innspill på hvorvidt det er behov for å beholde
denne myndigheten hos kommunestyret.
Etter forskriften § 5 kan "kommunestyret" gi tillatelse til bruk av snøscooter til de formål som listes
opp i første ledd. Etter annet ledd åpnes det for at myndigheten etter denne bestemmelsen kan
delegeres "til et folkevalgt organ eller kommunal tjenestemann". En endring av denne bestemmelsen
slik at myndigheten legges til "kommunen" vil derfor ha mindre praktisk betydning, ettersom den
allerede åpner for delegering. Departementet mener likevel at en endring kan vurderes ut fra et
forenklingssynspunkt, og viser ellers til begrunnelsen knyttet til endring av § 6. Dersom en slik
endring er ønskelig, vil § 5 annet ledd kunne oppheves, ettersom den da vil bli overflødig.
Departementet vil bemerke at kommuneloven (lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og
fylkeskommuner, som trer gradvis i kraft høsten 2019) setter visse skranker for hvilke saker som kan
delegeres til kommuneadministrasjonen. Det følger av kommuneloven §§ 5-3 tredje ledd og blant
annet § 5-7 andre ledd tredje punktum at alle saker i utgangspunktet kan delegeres fra kommunestyret
til andre folkevalgte organ. Derimot følger det av § 13-1 sjette ledd at kommunedirektøren kun kan gis
myndighet til å treffe vedtak "i saker som ikke har prinsipiell betydning". Dermed kan ikke
kommunedirektøren – eller noen i kommuneadministrasjonen – treffe vedtak om motorferdsel i saker
som har prinsipiell betydning.
Departementet ønsker også innspill på anvendelsen av forskriften § 2 tredje ledd. Etter denne
bestemmelsen har fylkesmannen adgang til å begrense eller forby kjøring i spesielt sårbare områder.
Dette gjelder kjøring som ellers har direkte hjemmel i motorferdselloven § 4 og forskriften § 2 første
ledd. Etter annet ledd annet punktum har fylkesmannen adgang til å delegere denne myndigheten til
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kommunestyret. Departementet er usikker på hvorvidt en slik adgang er nødvendig, og bemerker at
enhver begrensning på det kommunale selvstyret i utgangspunktet skal ha hjemmel i lov, jf.
kommuneloven § 2-1 annet og tredje ledd. Departementet er usikker på i hvilket omfang adgangen
etter § 2 tredje ledd til å begrense eller forby kjøring i sårbare områder brukes i praksis, og i hvor stor
grad myndigheten delegeres til kommunen. Vi ønsker å høre høringsinstansenes erfaringer med
bestemmelsen, og ber om synspunkter på om adgangen til å delegere myndigheten etter forskriften § 2
tredje ledd annet punktum til kommunen bør oppheves.

6 Etablere påbud om å registrere kommunale snøscooterløyper i
nasjonal database
6.1 Bakgrunn
Miljødirektoratet har opprettet en nasjonal database for snøscooterløyper, og formålet med denne er å
samle all informasjon om kommunale snøscooterløyper på ett sted. I dag er det frivillig for
kommunene å rapportere inn data til databasen, og Miljødirektoratet har uttrykt ønske om å innføre en
innrapporteringsplikt i motorferdselloven og forskriften.

6.2 Departementets vurderinger og forslag
Departementet mener at en samlet oversikt over snøscooterløyper vil være til fordel både for publikum
og for offentlige myndigheter. Det er praktisk og tidsbesparende å samle informasjon om de
kommunale snøscooterløypene på ett sted, både for publikum, for oppsynet, for redningstjenestene og
for forvaltningen. For publikum vil tilgang til slik informasjon være en fordel både for de som ønsker
å kjøre snøscooter og vil orientere seg om hvilke løyper som finnes, og for friluftsfolk som ønsker å
unngå turområder nær snøscooterløyper. Det har så langt har vist seg utfordrende å få kommunene til å
sende inn data til Miljødirektoratets database, og departementet mener derfor at det bør fastsettes en
plikt til å innsende data om snøscooterløyper til den offentlige databasen.
Som støtte for dette synspunktet viser departementet til at bruksverdien av databasen reduseres
vesentlig dersom den ikke er komplett. Departementet ser på den annen side ingen tungtveiende
grunner til at en slik forpliktelse ikke skal kunne innføres. Departementet foreslår at en slik
forpliktelse fastsettes i forskriften, og legger til grunn at motorferdselloven § 4a femte ledd hjemler en
slik forpliktelse gjennom forskriftsregulering.
Klima- og miljødepartementet foreslår å tilføye et nytt siste ledd til § 4 a i forskriften som skal lyde:
Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper etter denne bestemmelsen, til
Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. Miljødirektoratet kan fastsette
bestemmelser om innrapporteringen."
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7 Oppmåling av avstandskravet etter forskriften § 5 første ledd
bokstav c
7.1 Bakgrunn og gjeldende rett
Motorferdselloven gir et generelt forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag, men inneholder
samtidig en rekke unntaksbestemmelser i loven og i den tilhørende forskriften. Et av de lovfestede
unntakene fra motorferdselforbudet er nedfelt i forskriften § 5 første ledd bokstav c, om adgangen til
hyttetransport. Bestemmelsen fastsetter at kommunestyret etter skriftlig søknad kan gi tillatelse til
bruk av snøscooter "for eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som
ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring […]". På
bakgrunn av spørsmål knyttet til hvordan avstandskravet skal beregnes, herunder kommunenes
skjønnsmessige adgang til å fravike utgangspunktet om å måle i luftlinje, uttalte Klima- og
miljødepartementet i brev 3. juli 2018 til fylkesmennene, at kommunene "har et skjønn i valg av
målemetode for å fastsette avstanden mellom hytte og brøytet bilvei", og at "det avgjørende for om
tillatelsen kan gis er om den reelle avstanden mellom hytte og brøytet bilvei er minst 2,5 km".
Stortinget behandlet 20. juni 2019 et representantforslag om å endre forskriften § 5 første ledd bokstav
c for å gi kommunene mulighet for å bruke skjønn når de måler opp avstanden mellom hytte og
brøytet vei (dokument 8: 119 S (2018-2019). Forslaget ble ikke vedtatt, jf. Innst. 355 S (2018-2019).
Stortinget påpekte at det etter dagens regelverk er fullt mulig å gi tillatelse til å bruke snøscooter til
hytta der hvor topografi og andre forhold gjør at korteste faktiske mulige trasé er lengre enn 2,5, men
avstanden i luftlinje er under 2,5 km. Samtidig utrykte representantene fra regjeringspartiene i
komitéen, som representerer et flertall i Stortinget, at forskriften bør presiseres slik at det kommer
tydelig frem at kommunene kan legge den korteste reelle avstanden mellom hytte og brøytet vei til
grunn ved vurdering av søknader etter bestemmelsen.

7.2 Departementets vurderinger og forslag
For å tydeliggjøre skjønnsrommet i forskriften § 5 første ledd bokstav c, foreslår departementet en
presisering i bestemmelsens ordlyd som synliggjør at kommunene ikke er bundet til å måle avstanden
mellom bilvei og hytte i luftlinje hvis topografi og faktiske forhold tilsier at korteste faktisk mulige
trasé er lengre enn 2,5 km. I slike tilfeller kan kommunen måle den aktuelle trasé – altså den løype
som hytteeier vil måtte gå til hytta uten motorisert transport.
Forslaget til presisering i forskriftsteksten endrer ikke kravet om at den korteste faktiske trasé mellom
bilvei og hytte må være minst 2,5 km for at tillatelse til snøscooterferdsel skal kunne gis;
skjønnsrommet gjelder bare valg av oppmålingsmetode.
En presisering som foreslått vil ikke medføre noen realitetsendring, siden det også etter gjeldende rett
har vært adgang til å fravike utgangspunktet om avstandsberegning i luftlinje. Departementet vil også
påpeke at det er opp til kommunen selv om den ønsker å fravike utgangspunktet om
avstandsberegning i luftlinje, og at innfrielse av avstandskravet ikke gjør kommunene forpliktet til å
innfri en søknad. Kommunen vil fortsatt kunne avslå søknader selv om avstandskravet er oppfylt, og
vil også kunne bestemme at transport skal skje med leiekjører uavhengig av avstand. Det forutsettes
fortsatt at søknader kun kan innvilges når det ikke finnes mulighet for leiekjøring. Dersom det finnes
mulighet for leiekjøring med snøscooter i området, kan kommunen ikke innvilge søknad om
snøscootertransport til hytte etter § 5 første ledd bokstav c.
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Departementet foreslår å endre forskriften § 5 første ledd bokstav c til å lyde:
"eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når korteste trasé for ikkemotorisert transport mellom hytte og brøytet bilveg er minst 2,5 km, og når det i området ikke er
mulighet for leiekjøring etter bokstav a".

8 Endring av kommunens adgang til å regulere bruk av elsykkel i
utmark i forskriften § 2a annet ledd
8.1 Bakgrunn og gjeldende rett
I april 2019 vedtok Stortinget et nytt sjette ledd i markaloven § 10: "Departementet kan gi forskrift om
adgang til bruk av elsykler i utmark i Marka og om bruken av slike sykler". En slik generell adgang til
å ferdes med elsykler i Marka ble deretter tatt inn i markalovforskriften § 2. I markalovforskriften § 2
annet ledd er det også tatt inn en bestemmelse om at "[k]ommunen kan i forskrift begrense eller forby
bruk av elektriske sykler i hele eller deler av utmarka".
Markaloven gjelder for markaområdene i Oslo og nærliggende kommuner. I resten av landet foreligger
en generell adgang til å ferdes med elsykkel i utmark gjennom forskrift for bruk av motorkjøretøyer i
utmark og på islagte vassdrag § 2a. I denne bestemmelsens annet ledd slås fast at den enkelte
kommune i forskrift kan "bestemme at bruk av elektriske sykler […] likevel ikke er tillatt i bestemte
områder eller på nærmere angitte strekninger eller traséer." Departementet foreslår å endre sistnevnte
bestemmelse til å samsvare med kommunens adgang til å regulere ferdsel med elsykkel i
markalovforskriften § 2 annet ledd.

8.2 Departementets vurderinger og forslag
Kommunens adgang til å regulere ferdsel med elsykkel er noe ulikt formulert i de to bestemmelsene.
Etter markaloven er kommunen gitt en vid adgang til å regulere slik ferdsel, og kan etter bestemmelsen
både begrense og forby ferdsel i hele eller deler av kommunens utmark. Dette gir den enkelte
kommune stort handlingsrom og mulighet for å tilpasse ferdsel med elsykkel til lokale forhold og hver
kommunes ulike utmarksområder. Bestemmelsen i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag annet ledd gir også kommunen mulighet til å regulere ferdsel med elsykler, men da
i bestemte områder, strekninger eller traséer. Ordlyden gjør at det ikke fremkommer helt klart hvorvidt
bestemmelsen gir adgang til å forby ferdsel med elsykler i hele kommunens utmark, slik som gjennom
markalovforskriften.
Klima- og miljødepartementet vurderer det hensiktsmessig at disse to bestemmelsene er likelydende.
Dette er både fordi det skaper likhet for loven at adgang til å regulere ferdsel med elsykkel er den
samme i alle utmarksområder, og fordi nyanseforskjellen kan skape unødvendig forvirring og
tolkningsproblemer – særlig for de kommuner som har utmarksområder både i og utenfor Marka.
På denne bakgrunnen foreslår departementet å endre forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag § 2a annet ledd til å lyde:
"Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av utmarka"
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9 Økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene
Departementet legger til grunn at forslagene ikke får vesentlige økonomiske eller administrative
konsekvenser for det offentlige.
Forslaget om utvidelse av forsøket om catskiing vil kunne innebære noe merarbeid for de kommunene
som ønsker å endre en iverksatt ordning, siden en slik endring vil kreve noe saksbehandling. Det vil
være opp til den enkelte kommune å velge om forsøket skal utvides.
Forslaget om å gi kommunene adgang til i forskrift å tillate elmotorer på vann under 2
kvadratkilometer vil innebære noe arbeid i form av søknadsbehandling for de kommunene som velger
å benytte seg av myndigheten de får ved lovendringen. Forslaget innebærer ikke økte økonomiske
eller administrative kostnader for privatpersoner.
Endringen av Statens naturoppsyns myndighet til å føre kontroll etter motorferdselloven §§ 12 a og b
vil gi naturoppsynet utvidet mulighet til å kontrollere lovligheten med motorferdsel i utmark. Forslaget
har ikke administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning, hverken for det offentlige eller
for private.
Forslaget om å flytte dispensasjonsmyndighet etter forskriften § 6 fra kommunestyret til kommunen,
vil etter departementets syn innebære redusert arbeidsbyrde for kommunestyret i de kommunene som
velger å legge vedtakskompetansen til kommuneadministrasjonen. Arbeidsbyrden forblir den samme
for kommuneadministrasjonen, som i motsatt fall uansett vil måtte forberede vedtak for
kommunestyret. Privatpersoner vil kunne oppleve at saksbehandlingstiden reduseres.
Forslaget om å innføre en plikt til innrapportering av snøscooterløyper til Miljødirektoratets nasjonale
snøscooterbase medfører en ekstra oppgave for de kommuner som ikke allerede gjør dette.
Arbeidsbyrden knyttet til oppgaven vil imidlertid være beskjeden. Samlet sett vil kommunene dra
nytte av at alle kommuner med snøscooterløyper har lagt sine løyper inn i databasen. At løyper i alle
kommuner ligger inne i databasen vil være tidsbesparende for redningstjenesten. Forslaget vil ikke ha
økonomiske eller administrative konsekvenser for private, men vil lette og bedre
informasjonstilgangen.
Presiseringen av ordlyden i forskriften § 5 første ledd bokstav c som fremhever kommunenes
skjønnsrom i oppmålingen av avstandskravet innebærer ingen realitetsendring, og medfører dermed
ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for kommunene eller privatpersoner.
Endringen i kommunens adgang til å begrense eller forby bruk av elsykkel i utmark i forskriften § 2a
annet ledd vil ikke med føre administrative konsekvenser eller økonomiske kostnader for kommunene
eller private.
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10 Samlet fremstilling av endringsforslagene
10.1 Endringer i motorferdselloven
I motorferdselloven foreslås følgende endringer:
§ 4 a tredje ledd første punktum skal lyde:
"Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som
kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med
beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et
forsøk på inntil seks år.
§ 6 annet ledd skal lyde:
"Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med inngangseffekt opptil
800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen av om det skal gis tillatelse skal
det legges vekt på hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler, herunder særskilt vekt på
hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis tillatelser til motorferdsel som innebærer vesentlig skade
på fugleliv".
Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd:
"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom.
Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen."
Nåværende tredje ledd i bestemmelsen blir nytt fjerde ledd.
§ 12 a skal lyde:
"Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov blir
overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I tillegg til
fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy eller -fartøy viser
frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen".
§ 12 b første ledd, første punktum skal lyde:
"Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis fører ikke
overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov.

10.2 Endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag
I forskriften foreslås følgende endringer:
§ 2a annet ledd skal lyde:
Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av utmarka.
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§ 4b første ledd første punktum skal lyde:
Direktoratet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som
kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med
beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et
forsøk på inntil seks år.
§ 4a nytt niende ledd skal lyde:
Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper etter denne bestemmelsen til
Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. Miljødirektoratet kan fastsette
bestemmelser om innrapporteringen.
§ 5 første ledd bokstav c skal lyde:
c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når korteste trasé for ikkemotorisert transport mellom hytte og brøytet bilveg er minst 2,5 km, og når det i området ikke er
mulighet for leiekjøring etter bokstav a.
§ 6 første punktum skal lyde:
I unntakstilfelle kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom
søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen
måte.
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1 Innledning
Kunnskapsdepartementet legger med dette frem forslag til endringer i lov 6. desember
2002 nr. 72 om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven).
Departementet foreslår å fase ut tilskudd til kortkurs ved folkehøyskolene fra 1. januar
2021. Kortkurs ved folkehøyskolene er kurs som varer minst to dager og maksimum 94
dager. Dette følger av legaldefinisjonen av begrepet kortkurs i § 2 i forskrift 13. oktober
2006 nr. 1158 til lov om folkehøyskoler. Samme forskrifts § 4 gir ytterligere regler om
kortkursordningen i folkehøyskoler.
Forslaget om utfasing av tilskudd til kortkurs gjør det nødvendig med enkelte mindre
endringer i folkehøyskoleloven. I lovens § 2 bokstav d foreslår departementet å erstatte
begrepet "langkurs" med begrepet "kurs". Det foreslås ingen endring i kurslengden. Kurs
med samme lengde som dagens langkurs vil med forslaget bli betegnet som "kurs".
Departementet foreslår et nytt andre ledd i § 2 som presiserer at skolene har adgang til å
drive kurs som ikke utløser statstilskudd etter bestemmelsen. Det vil blant annet kunne
være kurs med kortere varighet enn den som følger av § 2 bokstav d. Slike kurs må i så
fall drives for egen regning gjennom for eksempel elevbetaling.
Departementet foreslår videre at Stiftelsen Nestor Seniorutvikling og Nordnorsk
pensjonistskole fortsatt skal kunne motta tilskudd til å drive kurs av kortere varighet enn
det som følger av hovedregelen i § 2 bokstav d. Bakgrunnen for det foreslåtte unntaket er
at disse aktørene er godkjent som såkalte "folkehøyskolelignende tiltak" i medhold av den
tidligere loven. De har fått videreført disse dispensasjonene etter gjeldende lov § 8 annet
ledd. Departementet foreslår ingen endringer i denne bestemmelsen. Stiftelsen Nestor
Seniorutvikling og Nordnorsk pensjonistskole vil med andre ord fortsatt kunne motta
tilskudd til sin virksomhet selv om tilskudd til kortkurs for øvrig fases ut.
Utdanningsdirektoratet vil sende på høring et forslag til korresponderende endringer i
forskrift til lov om folkehøyskoler. Det foreslås at lov- og forskriftsendringene trer i kraft
samtidig.

2 Bakgrunnen for forslagene
Det er i dag godkjent og i drift 80 folkehøyskoler spredt over hele landet. Ny
folkehøyskole på Svalbard er inkludert i dette tallet. Skolene tilbyr kurs på ulike områder.
Minst halvparten av den samlede virksomheten ved hver enkelt skole skal bestå av såkalte
langkurs. Dette er kurs som varer i 95 dager eller mer, og er fordelt over minst 16,5 uker.
Det vises til folkehøyskoleloven § 2 bokstav d samt legaldefinisjonen på langkurs, inntatt
i § 2 bokstav a i forskrift til lov om folkehøyskoler. Folkehøyskolene har ikke
eksamensordning, og elevene bor i internat på skolen. Skolene fastsetter sine egne
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verdigrunnlag og har pedagogisk frihet. Langkursene utgjør folkehøyskolenes
kjernevirksomhet.
En del av skolene har også såkalte kortkurs, jf. omtale og definisjon nevnt ovenfor under
punkt 1 Innledning. I Granavolden-erklæringen heter det at regjeringen vil gå i dialog
med folkehøyskolene med sikte på å finne en modell for å fase ut tilskudd til kortkurs.
Dette er også i overensstemmelse med et anmodningsvedtak som ble behandlet i
forbindelse med Prop. 1 S (2017–2018). Her ble det foreslått å redusere tilskuddet til
kortkurs ved folkehøyskolene med 25 mill. kroner.
I revidert nasjonalbudsjett 2019, Meld. St. 2 (2018–2019), heter det følgende:
"Kunnskapsdepartementet tar derfor sikte på å fase ut tilskudd til kortkurs fra 1. januar
2021. Grunnbevilgningen til folkehøyskolene vil økes tilsvarende.
De to pensjonistfolkehøyskolene, Stiftelsen Nestor Seniorutvikling og Nordnorsk
pensjonistskole, vil fortsatt kunne holde tilskuddsberettigede kortkurs, med unntak av
reisekurs utenfor Norden.
Folkehøyskolene vil fortsatt kunne avholde kortkurs, men ikke finansiert med
statstilskudd. Kunnskapsdepartementet vil ha dialog med Folkehøyskolerådet om hvordan
tilskuddet til kortkurs skal fases ut."
Departementet har dialog med Folkehøgskolerådet og har mottatt deres innspill. Vi ber
særskilt om innspill på eventuelle utilsiktede konsekvenser av de endringene som blir
foreslått.
For å følge opp beslutningen fra revidert nasjonalbudsjett må det gjøres endringer i
folkehøyskoleloven, forskriften til loven og i tilskuddsmodellen.

3 Gjeldende rett
3.1 Langkurs og kortkurs
Det er i dag adgang til å arrangere kortkurs for eksisterende folkehøyskoler innenfor de
rammene som settes i folkehøyskoleloven med tilhørende forskrift.
Det følger av folkehøyskoleloven § 2 bokstav d om vilkår for tilskudd at skolen må ha
"minst ett langkurs som varer minimum 16,5 uker, og minst 50 % av den samlede
virksomheten skal bestå i langkurs".
Denne bestemmelsen sett i sammenheng med §§ 2 og 4 i forskrift til lov om
folkehøyskoler åpner for bruk av kortkurs i folkehøyskolene. § 2 i forskriften inneholder
legaldefinisjonen på begrepet kortkurs. Forskriften § 4 inneholder nærmere regler om
kursordningen for både langkurs og kortkurs.
3.2 To skoler med dispensasjon til utelukkende å drive kortkurs
I folkehøyskoleloven § 8 om ikrafttredelse og overgangsregler heter det i annet ledd:
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"Dispensasjoner gitt med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 64 om folkehøgskolar § 3 tredje
ledd fortsetter å gjelde."
Det er gitt dispensasjoner til to skoler (folkehøyskolelignende tiltak) med rett til
utelukkende å drive kortkurs. Det gjelder Stiftelsen Nestor Seniorutvikling og Nordnorsk
pensjonistskole. Dispensasjonene er gitt med hjemmel i den gamle folkehøyskoleloven
som ble avløst av dagens lov. Disse skolene mottar tilskudd selv om de ikke oppfyller
kravene til langkurs i dagens § 2 bokstav d.
3.3 Feil henvisning
Det er i lovens §§ 1 og 2 henvist til § 7 annet ledd. Henvisningene skal være til § 8 annet
ledd. Henvisningen har ikke selvstendig betydning ved siden av bestemmelsen i § 8 annet
ledd.

4 Departementets vurderinger og forslag
Folkehøyskolenes samfunnsoppdrag er å fremme allmennutdanning, folkeopplysning og
egenutvikling. Skoleslaget er et verdifullt supplement til det offentlige skolesystemet. For
mange unge mennesker er folkehøyskolen en arena for valg av videre utdanning.
I det følgende vurderer departementet kort de ulike forslagene til lovendringer.
4.1 Nødvendig endring i loven fordi tilskudd til kortkurs skal fases ut
Folkehøyskoleloven § 2 bokstav d foreslås omformulert slik at det ikke lenger åpnes for
at tilskudd går til både langkurs og kortkurs ved folkehøyskolene. Departementet foreslår
at "minst ett langkurs" erstattes av "kurs". Videre foreslås fjernet kravet om at "minst 50
prosent av den samlede virksomheten skal bestå i langkurs, jf. § 7 andre ledd". Med en
slik endring kan skolene ha kurs – ett eller flere – som varer minimum 16,5 uker. Dette er
samme kurslengde som gjeldende definisjon av langkurs. Kurs av kortere varighet faller
ikke inn under dette.
Departementet foreslår å fjerne begrepene "langkurs" og "kortkurs" både i loven og i
forskriften til loven. Begrepet "langkurs" vil etter forslaget bli erstattet av begrepet
"kurs".
4.2 Videreføring av dagens dispensasjoner
I folkehøyskoleloven § 8 annet ledd er det henvist til dispensasjoner gitt i den gamle
folkehøyskoleloven fra 1984 som ble avløst av gjeldende lov. To skoler er gitt
dispensasjon etter den gamle loven, nemlig de to skolene Stiftelsen Nestor
Seniorutvikling og Nordnorsk pensjonistskole. Disse er gitt dispensasjon til bare å tilby
kortkurs.
Departementet foreslår å videreføre dette unntaket. De to skolene vil dermed fremdeles ha
rett og kunne få tilskudd til å tilby kurs av kortere varighet enn det som følger av § 2
bokstav d. I tråd med det som legges til grunn for de gjeldende dispensasjonene, vil
kursene måtte ha en varighet på minst to dager. I tillegg må undervisningsomfanget være
på minst 12 timer og normalt minst fire timer hver dag.
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Bakgrunnen for denne særordningen er at disse to skolene gjennom lang tid har utviklet
og arrangert kurs av kortere varighet, foredrag og liknende spesielt rettet mot
pensjonister. Departementet ønsker å legge til rette for at disse tilbudene kan videreføres
og foreslår derfor ingen endringer i dispensasjonsbestemmelsen i § 8 annet ledd.
Departementet tar imidlertid sikte på å presisere i forskrift at reisekurs utenfor Norden
ikke utløser statstilskudd.
4.3 Kurs som ikke omfattes av lovens § 2 bokstav d
Departementet foreslår at det blir inntatt et nytt annet ledd i lovens § 2. Her foreslås det
presisert at folkehøyskolene har adgang til å drive kurs som ikke utløser tilskudd. Det
understrekes at dette i så fall må skje på skolenes egen regning. Et eksempel kan være
kurs av kortere varighet enn det som følger av § 2 første ledd bokstav d, og som
finansieres gjennom for eksempel elevbetaling.
4.4 Oppretting av feil lovhenvisning
I §§ 1 første ledd og 2 bokstav c er henvisningen til § 7 annet ledd feil. Riktig henvisning
skulle være til § 8 annet ledd. Departementet kan ikke se at henvisningen har selvstendig
betydning ved siden av § 8 annet ledd. Departementet foreslår på denne bakgrunnen å ta
ut henvisningen til § 7 annet ledd. Endringen har ingen realitetsbetydning.

5 Økonomiske og administrative konsekvenser
Økonomiske og administrative konsekvenser vil bli nærmere utredet i et
korresponderende arbeid med forskriftsendringer. Grunnen til dette er at tilskuddet til
folkehøyskoler blir fastsatt i forskriften og ikke i loven. Eventuelle endringer i
tilskuddsmodellen fordi tilskuddet til kortkurs skal fases ut, vil bli en del av dette
arbeidet.

6 Merknader til de enkelte paragrafer i lovforslaget
Til § 1 første ledd annet punktum:
Henvisningen til § 7 annet ledd er feil og blir tatt ut.
Til § 2 første ledd bokstav c:
Henvisningen til § 7 annet ledd er feil og blir tatt ut.
Til § 2 første ledd bokstav d:
Her foreslås en omskrivning. Begrepet "langkurs" foreslås erstattet av begrepet "kurs".
Videre foreslås fjernet kravet om at minst halvparten av folkehøyskolenes virksomhet
skal bestå av slike kurs, i dag benevnt "langkurs". Kurs av kortere varighet, i dag kalt
"kortkurs", skal ikke lenger kunne gi rett til statstilskudd.
Til § 2 nytt annet ledd:
Det foreslås et nytt annet ledd i § 2 som presiserer at folkehøyskolene skal ha rett til å
drive kurs som ikke utløser statstilskudd. Dette kan dreie seg om kurs av kortere varighet.
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Det kan også være kurs i utlandet. Slike kurs må drives for skolenes egen regning, for
eksempel finansiert ved skolepenger dekket av den enkelte kursdeltager. Det forutsettes at
virksomheten ikke er i strid med eventuelle vilkår i andre lover eller forskrifter.
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7 Lovforslag
I
I lov 6. desember 2002 nr. 72 om folkehøyskoler gjøres følgende endringer:
§ 1 første ledd annet punktum skal lyde:
Folkehøyskole må være med i skolens navn, og bare skoler som er godkjent etter denne
lovs § 2, kan bruke folkehøyskolenavnet.
§ 2 første ledd bokstav c skal lyde:
c. Skolen skal ha minst 35 elever årlig i gjennomsnitt over fire år.
§ 2 første ledd bokstav d skal lyde:
d. Skolen skal ha kurs som varer minimum 16,5 uker.
§ 2 nytt annet ledd skal lyde:
Folkehøyskolene har rett til drive kurs som ikke utløser tilskudd etter
bestemmelsen her. Slike kurs må drives av folkehøyskolene for egen regning.

II
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.
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Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Sex og Politikk
Skeiv Ungdom
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
Steinerskoleforbundet

Steinerskolenes foreldreforbund
Stiftelsen Barnas rettigheter
Stopp Mobbingen
Unge funksjonshemmede
Uni Research Helse
UNICEF Norge
Unio
Utdanningsforbundet
Virke
Voksenopplæringsforbundet
YS

Alle folkehøgskoler:
Agder folkehøgskole
Alta folkehøgskole
Arbeiderbevegelsens folkehøgskole Ringsaker AS
Bjerkely folkehøyskole
Buskerud folkehøgskole
Bømlo folkehøgskole
Eigarlaget for Fjordane folkehøgskule
Elverum folkehøgskule
Evje folkehøgskole AS
Fana folkehøgskule
Folkehøgskolen 69 Grader Nord
Folkehøgskolen Sørlandet
Follo folkehøgskole
Frelsesarmeens Resurssenter Jeløy
Hadeland folkehøgskole Sa
Hallingdal folkehøgskule
Hardanger folkehøgskule
Haugetun folkehøyskole
Hedmarktoppen folkehøyskole
Helgeland folkehøyskole
Holtekilen folkehøskole
Hurdal Verk folkehøgskole AS
Høgtun folkehøyskole Sa
Idrettskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF
Jæren folkehøgskule
Kristiansand folkehøyskole AS
Lofoten folkehøgskole
Lundheim folkehøgskole
Manger folkehøgskule
Molde folkehøgskole
Musikkfolkehøgskolen Viken
Namdals folkehøgskole
Nansenskolen - Norsk Humanistisk Akademi og Nansen Dialog Norsk Fredssenter
Nordfjord folkehøgskule Sa
Nordhordland folkehøgskole
Nordmøre folkehøgskule

Pasvik folkehøgskole
Peder Morset Stiftelse
Ringebu folkehøgskule
Ringerike folkehøgskole
Romerike folkehøgskole
Rødde folkehøgskole AS
Rønningen folkehøgskole
Seljord folkehøgskule
Skap Kreativ folkehøyskole AS
Skiringssal folkehøyskole
Skjeberg folkehøyskole
Skogn folkehøgskole
Stavern folkehøyskole
Stiftelsen Bakketun folkehøgskole
Stiftelsen Danvik
Stiftelsen Fredly folkehøgskole
Stiftelsen Grenland folkehøgskole
Stiftelsen Harstad folkehøgskole
Stiftelsen Karmøy folkehøgskule
Stiftelsen Kfuk-Kfum Folkehøgskolen Nord-Norge
Stiftelsen Nestor Seniorutvikling
Stiftelsen Nordnorsk pensjonistskole
Stiftelsen Risøy folkehøyskole
Stiftelsen Sagaveoll folkehøgskole
Stiftelsen Setesdal folkehøgskule
Stiftelsen Solbakken folkehøgskole
Stiftelsen Sunnmøre folkehøgskule
Stiftinga Møre og folkehøgskule
Stiftinga Sogndal folkehøgskule
Stiftinga Voss folkehøgskule
Sund folkehøgskole
Sunnfjord folkehøgskule
Svalbard folkehøgskole
Toneheim folkehøgskole
Torshus folkehøgskule
Toten folkehøgskole
Trøndertun folkehøgskole
Valdres folkehøgskole
Vefsn folkehøgskole
Ål folkehøgskole og Kurssenter for Døve
Ålesund folkehøgskole
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10. desember 2019

Høring om endringer i folkehøyskoleloven – utfasing av tilskudd til
kortkurs
Kunnskapsdepartementet sender forslag til endringer i folkehøyskoleloven på høring.
Høringsnotatet inneholder forslag til mindre lovendringer som følge av at tilskuddet til
folkehøyskolenes kortkurs skal fases ut fra 1. januar 2021.
To skoler skal fortsatt kunne arrangere kortkurs med statstilskudd i henhold til en
dispensasjon gitt etter tidligere folkehøyskolelov. Andre folkehøyskoler som ønsker å
arrangere kortkurs, må gjøre dette på egen regning og uten statstilskudd.
Korresponderende endringer i forskrift til folkehøyskoleloven og i eksisterende
tilskuddsmodell for folkehøyskolene vil bli gjenstand for egen høring på et senere tidspunkt i
regi av Utdanningsdirektoratet.
Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for
høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2679826.
Også andre enn de som står på høringslisten, er velkomne til å uttale seg i høringen. Vi ber
høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som
ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.
Høringsfristen er 22. januar 2020.
Høringsuttalelser er i utgangspunktet offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.
Med hilsen
Johan Raaum (e.f.)
ekspedisjonssjef
Kristin Ryan
avdelingsdirektør
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Høring av NOU 2019: 20 En styrket familietjeneste
Barne- og familiedepartementet sender på høring NOU 2019: 20 En styrket familietjeneste –
en gjennomgang av familieverntjenesten.
Familievernutvalget ble oppnevnt 15. mai 2018 og overleverte sin innstilling til barne- og
familieministeren 21. november 2019. Utvalget har vurdert dagens organisering, finansiering,
oppgaveløsning og lovmessige rammeverk for familieverntjenesten. Du kan lese et
sammendrag av utvalgets vurderinger og anbefalinger i NOUens kapittel 20.
Utredningen kan leses her: NOU 2019: 20 En styrket familietjeneste
Kommentarer til utredningen må være departementet i hende innen 1. april 2020.
Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge saken for
underliggende etater eller andre som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.
Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn
digitalt ved å bruke skjemaet for å sende inn høringssvar på regjeringen.no.
Med hilsen

Ragnhild Savina Berg Astad (e.f.)
avdelingsdirektør
Liv Solveig Korsvik
fagrådgiver
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Liste over høringsinstanser
Departementene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Kommunene
Akademikerne
Aleneforeldreforeningen
Alternativ til vold
Amnesty International Norge
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barneombudet
Barnesakkyndig kommisjon
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familieetaten - Region Midt-Norge
Barne-, ungdoms- og familieetaten - Region Nord
Barne-, ungdoms- og familieetaten - Region Sør
Barne-, ungdoms- og familieetaten - Region Vest
Barne-, ungdoms- og familieetaten - Region øst
Bispedømmerådene
Blå Kors
CRUX
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske dommerforening
Domstoladministrasjonen
Fellesorganisasjonen
Forandringsfabrikken
Foreningen for Fangers Pårørende
Foreningen 2 Foreldre
Forum for barnekonvensjonen
Frelsesarmeens barne- og familievern
FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Frivillighet Norge
Gatejuristen
Helsedirektoratet
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Home-Start Familiekontakten Norge
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Juridisk rådgivning for kvinner
Jushjelpa i Midt-Norge
Jussbuss - Juss-studentenes rettsinformasjon
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkens Bymisjon - Bergen
Kirkens Bymisjon – Kristiansand
Kirkens Bymisjon – Oslo
Kirkerådet
Kommunesektorens organisasjon
Kriminalomsorgsdirektoratet
Krisesentersekretariatet
KUN Senter for kunnskap og likestilling
Kvinnefronten
Kvinnegruppa Ottar
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret
LIM (Likestilling, Integrering, Mangfold)
LO
Longyearbyen lokalstyre
Mannsforum
Mental helse
MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
Modum Bad
Nasjonalt Folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)
NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Norges institusjon for menneskerettigheter
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Røde Kors
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk barnevernlederorganisasjon
Norsk barnevernsamband
Norsk fosterhjemsforening
Norsk kvinnesaksforening
Norsk Psykologforening
Norsk Senter for Barneforskning (NOSEB)
Norsk senter for menneskerettigheter

Norske kvinners sanitetsforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Organisasjonen for private barneverntiltak – OPB
Oslo katolske bispedømme
OsloMet – storbyuniversitetet
Politidirektoratet
Politiets fellesforbund
Press - Redd Barna Ungdom
Private barnehagers landsforbund
Redd Barna
Reform - Ressurssenter for menn
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Vest
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Nord
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Midt-Norge
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - Nord
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - Region Midt
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - Region Sør
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - Region Vest
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - Region Øst
Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst og Sør
Regjeringsadvokaten
Rettspolitisk forening
Riksadvokaten
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)
Sametinget
Samisk høgskole
Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
SOS barnebyer
Statens Barnehus Bergen
Statens Barnehus Oslo
Statens helsetilsyn
Statens sivilrettsforvaltning
Stiftelsen Barnas rettigheter
Stiftelsen Betanien Oslo
Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep
Stiftelsen Kirkens Familievern
Stine Sofies Stiftelse
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep – Oppland
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep – Troms
Støttesenter mot Incest - Oslo
Sysselmannen på Svalbard
UNICEF Norge
Unio

Utdanningsdirektoratet
Velferdsalliansen
Velferdsforskningsinstituttet NOVA
VID vitenskapelige høgskole
Virke
Voksne for barn
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Høringsbrev - NOU 2019: 24 Inntektsfordeling mellom regionale
helseforetak
Et offentlig utvalg, ledet av professor Jon Magnussen, leverte den 16. desember 2019 en
utredning med forslag til ny modell for fordeling av inntekter mellom de regionale
helseforetakene til helseministeren. Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette
utredningen på høring.
Helse- og omsorgsdepartementet inviterer høringsinstansene til å gi sine vurderinger av
utvalgets forslag. Høringssvar kan avgis digitalt på denne siden.
Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til underliggende etater eller
virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller liknende. Alle kan avgi
høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre
høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.
Høringsfristen er 17. mars 2020.
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Kapittel 1

Mandat, utvalgets sammensetning og arbeidsform
1.1

Oppnevning av utvalget

Regjeringen varslet i budsjettforslaget for 2018, jf.
Prop. 1 S (2017–2018) at den ville sette ned et
utvalg som skal vurdere inntektsfordelingsmodellen til de fire regionale helseforetakene. Nåværende inntektsfordelingsmodell ble innført i 2009
og 2010, jf. Stortingets behandling av budsjettforslaget for 2009. Kommunenes inntektssystem
revideres om lag hvert tiende år gjennom egne
offentlige utvalg. Kvinnslandutvalget, som avga
sin innstilling 1. desember 2016, NOU 2016: 25
Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten – Hvordan bør staten organisere sitt
eierskap framover, mente at det i løpet av kort tid
burde settes i gang et arbeid med å oppdatere
modellen for fordeling av basisbevilgningen.
Departementet understreket i omtalen av gjennomgangen i Prop. 1 S (2017–2018) at dette er en
modell for fordeling av basisbevilgningen fra staten til helseregionene. Stortinget har gitt helseregionene et helhetlig ansvar for å levere helsetjenester til innbyggerne i sin region innenfor de
økonomiske rammer Stortinget stiller til disposisjon. En eventuell revidert modell for fordeling av
basisbevilgningen må være i samsvar med denne
ansvarsdelingen. Helseregionene har egne modeller for fordeling av bevilgningene ned på helseforetaksnivå som reflekterer behov og særtrekk i
den enkelte region. For å sikre størst mulig legitimitet mente departementet at en ny gjennomgang
bør gjøres av et offentlig oppnevnt utvalg, slik det
ble gjort ved siste gjennomgang i NOU 2008: 2
Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak. Utvalget ble oppnevnt i statsråd 23. mars
2018.

1.2

Mandat for utredningen

Utvalget ble gitt følgende mandat:
«Regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste. Alle skal ha tilgang til likeverdige helsetjenester av god kvalitet. Helseforetakenes for-

mål, er ifølge helseforetaksloven § 1, å yte gode
og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som
trenger det når de trenger det, uavhengig av alder,
kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt
å legge til rette for forskning og undervisning.
Regionale helseforetak har et sørge for-ansvar
for spesialisthelsetjenester til innbyggerne i sin
region. Staten overfører om lag 147 mrd. kroner
til de fire regionale helseforetakene i 2018, hvorav
om lag 97 mrd. kroner fordeles som basisbevilgning og resterende er aktivitetsbaserte tilskudd
som Innsatsstyrt finansiering (ISF) og øremerkede tilskudd. Basisbevilgningen fra staten til de
fire regionale helseforetakene skal legge grunnlaget for å realisere de helsepolitiske målsettingene
i spesialisthelsetjenesten. Staten overfører midler
til de fire regionale helseforetakene, som på sin
side har et selvstendig ansvar for å tildele budsjettrammer til egne helseforetak og private virksomheter med langsiktige driftsavtaler, og inngå ordinære kjøpsavtaler med private i samsvar med
sørge for ansvaret.
Dagens modell for fordeling av basisbevilgningen mellom de regionale helseforetakene ble innført i 2009 til 2010. Det vises til Magnussen utvalgets forslag i NOU 2008: 2 Fordeling av inntekter
mellom regionale helseforetak, St.prp. nr. 1
(2008–2009) og Budsjettinnst. S. nr. 11 (2008–
2009). Systemet for fordeling av basisbevilgning
mellom de fire regionale helseforetakene er bygd
opp av behovs- og kostnadsindekser for somatikk,
psykisk helsevern tverrfaglig spesialisert rusbehandling og prehospitale tjenester. De ulike
behovs- og kostnadsindeksene samles i en ressursbehovsindeks som beskriver det samlede ressursbehovet for hvert regionalt helseforetak relativt til landsgjennomsnittet. Ressursbehovsindeksene endres hvert år som følge av oppdatering av
nye befolkningskriterier, sosiale kriterier og kostnadsandeler for somatikk, psykisk helsevern,
tverrfaglig spesialisert rusbehandling og prehospitale tjenester.
Det er om lag ti år siden inntektsmodellen til
de fire regionale helseforetakene ble vurdert, jf.

10
Kapittel 1

NOU 2019: 24
Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak

NOU 2008: 2. Det er naturlig at inntektssystemet
vurderes og revideres om lag hvert tiende år.
Det nedsettes derfor et utvalg som skal gjennomgå og eventuelt foreslå en revisjon av dagens
modell for fordeling av basisbevilgning fra staten til
de fire regionale helseforetakene, blant annet i lys
av nye utfordringer for spesialisthelsetjenesten.
Utvalget skal legge til grunn dagens todelte
finansiering av de regionale helseforetakene med
en basisbevilgning og aktivitetsbasert finansiering.
Videre skal utvalget legge til grunn at de regionale
helseforetakene har et samlet ansvar for å finansiere drift og investeringer i spesialisthelsetjenesten.
Utvalget skal ikke vurdere innrettingen på ISF-ordningen eller finansieringssystemet for investeringer. Utvalget må foreslå en modell som er robust
overfor eventuelle endringer i ISF-andelen.
Forskning og utdanning av helsepersonell er
to av helseforetakenes lovpålagte oppgaver. Disse
oppgavene utføres i nært samarbeid med universitet og høyskoler. Utvalget må ta hensyn til disse
oppgavene ved vurdering av fordelingsmekanismene. Utvalget må ha kontakt med universitetsog høyskolesektoren under arbeidet.
Det er viktig at kriteriene som utvelges, er
mest mulig robuste, og at de kan oppdateres årlig
framover gjennom tilgjengelig statistikk. Utvalget
må vurdere ny forskning, analyser, data og annen
informasjon siden siste gjennomgang. Et eksempel på nye analyser er Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) sine helseatlas som
viser variasjon i forbruk av enkelte spesialisthelsetjenester.
Forslagene skal basere seg på gjeldende
ramme for de regionale helseforetakene, dvs.
kapittel 732 Regionale helseforetak, postene 70 og
72–75 som omfatter basisbevilgningene. Det skal
beregnes virkninger av utvalgets forslag på regionalt helseforetaksnivå. Virkningen skal beregnes
med utgangspunkt i Stortingets vedtatte bevilgning for de regionale helseforetakene. Dersom
det foreslås en revisjon av modellen, skal utvalget
foreslå en plan, eventuelt over flere år, for hvordan
revisjonen av inntektsmodellen skal gjennomføres. Planen skal gjennomføres innenfor gjeldende
vedtatte bevilgningsnivå, dvs. gjennom omfordelinger mellom de fire helseregionene.
Utvalget skal vurdere økonomiske og administrative konsekvenser av sitt forslag.
Helse- og omsorgsdepartementet vil eventuelt
supplere mandatet i løpet av utvalgsperioden.
Utvalget skal levere sin innstilling innen
15. november 2019.»
Den 1. oktober 2019 fikk utvalget forlenget frist
for å levere sin innstilling til innen 15. januar 2020.

1.3

Utvalgets sammensetning

Utvalget har hatt følgende sammensetning:
– Professor Jon Magnussen, Trondheim (leder)
– Førsteamanuensis Dawit Shawel Abebe, Oslo
– Økonomidirektør Anne-Marie Barane, Stjørdal
– Professor Lars-Erik Borge, Trondheim
– Rådgiver Jann Georg Falch, Bodø
– Økonomidirektør Hanne Gaaserød, Hamar
– Professor Oddvar Kaarbøe, Bergen
– Seniorforsker Jorid Kalseth, Trondheim
– Økonomi- og finansdirektør Per Karlsen, Sandnes
– Viserektor Per Morten Sandset, Asker
– Fagsjef Eva Stensland, Tromsø
– Professor Grethe Seppola Tell, Bergen
Utvalgets sekretariat har vært ledet av fagdirektør
Stein Johnsen, Helse- og omsorgsdepartementet.
Sekretariatet har ellers bestått av seniorforsker
Kjartan Sarheim Anthun fra SINTEF, kst.
avdelingsdirektør Tone Hobæk, rådgiver Axel
Miguel Huus og spesialrådgiver Frode Myrvold
fra Helse- og omsorgsdepartementet. Seniorkonsulent Morten Andre Svendsberget, har bistått
sekretariatet.

1.4

Merknader til mandatet

Det går frem av mandatet at utvalget skal gjennomgå og eventuelt foreslå en revisjon av dagens
modell for fordeling av basisbevilgning fra staten
til de fire regionale helseforetakene, blant annet i
lys av nye utfordringer for spesialisthelsetjenesten. Utvalget ser det som sin hovedoppgave å
foreta en helhetlig gjennomgang av dagens inntektsfordelingsmodell basert på nye og oppdaterte analyser sammenlignet med det som lå til
grunn for NOU 2008: 2.
Utvalget har merket seg at forslag til
endringer i dagens inntektsfordelingsmodell skal
gjennomføres innenfor gjeldende budsjettramme
for de regionale helseforetakene. Dette innebærer
at utvalget ikke ser det som sin oppgave å ha noen
mening om størrelsen på budsjettrammen til de
regionale helseforetakene.
I henhold til mandatet skulle utvalget levere
sin innstilling senest 15. november 2019. Utvalget
har fått forlenget sitt mandat til 15. januar 2020.
Årsaken til dette er at det har tatt lengre tid å få tilgang til data enn tidligere anslått. Utsettelsen er
brukt til å gjøre nødvendig kvalitetssikring av analyser og resultater.
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1.5

Utvalgets arbeid

Utvalget har hatt 15 møter, det første 15. mai 2018
og det siste 18. november 2019. Noen av møtene
har vart over to dager. Utvalget inviterte styreledere, administrerende direktører, konserntillitsvalgte og ledere for regionale brukerutvalg i de
regionale foretakene til fellesmøte i august 2018.
Formålet med møtet var å informere om utvalgets
arbeid og få innspill.
Det ble avholdt et høringsmøte med fagorganisasjoner og pasient- og brukerorganisasjoner i
oktober 2018. Universitets- og høgskolerådet ble
invitert til utvalgets møte i november 2018. Formålet var å få innspill fra institusjoner som tilbyr
medisinutdanning, samt fra institusjoner med særlig stort omfang av praksistunge profesjons- og
videreutdanninger.
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Utvalget inviterte ulike ressurspersoner til
utvalgets møte i januar 2019 for å få belyst hvilke
forhold som påvirker befolkningens behov for
spesialisthelsetjenester med henvisning til tilgjengelig kunnskapsgrunnlag. Innspillene dekket
tema som sosial ulikhet, behov for tjenester innen
psykisk helsevern, spesielle forhold for innvandrerbefolkningen og en gjennomgang av resultater fra helseatlasene fra Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering.
Utvalget inviterte ulike ressurspersoner til
utvalgets møte i februar 2019 for å få belyst hvilke
forhold som påvirker behovet for prehospitale tjenester og pasientreiser.
Det er utført en rekke analyser i forbindelse
med utvalgets arbeid. Analysene er utført av
sekretariatet.
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Sammendrag
2.1

Om helseforetaksmodellen og
regionale helseforetaks oppgaver,
inntekter og finansieringssystem

De regionale helseforetakene skal planlegge og
organisere spesialisthelsetjenesten, og legge til
rette for forskning og utdanning etter eiers retningslinjer. De fire regionale helseforetakene har
sørge for-ansvar for befolkningen i sitt geografiske opptaksområde og planlegger og styrer
funksjonsfordeling, lokalisering, dimensjonering
og investeringer. De kan delegere oppgaver til
helseforetakene, men ikke delegere sørge foransvaret. Rammene for de regionale helseforetakenes oppgaver framgår av vedtektene, vilkår for
årlig bevilgning fra Stortinget og departementet
(oppdragsdokumentet), og eiers vedtak i foretaksmøte. Fylkesmennene og Statens helsetilsyn fører
tilsyn med at de regionale helseforetakene oppfyller det lovpålagte ansvaret.
De regionale helseforetakene eier helseforetakene som er det utøvende leddet i spesialisthelsetjenesten. Helseforetakene har arbeidsgiveransvaret for de ansatte i sykehusene. Helseforetakene
har ikke det rettslige ansvaret for å sørge for et tilbud om spesialisthelsetjenester, men de er egne
rettssubjekter som har selvstendig ansvar for at
det tilbudet de faktisk gir, oppfyller kravene til forsvarlighet, pasient- og brukerrettigheter mv. Helseforetakene skal yte spesialisthelsetjenester,
forskning, undervisning og tjenester som står i
naturlig sammenheng med dette, eller som er
pålagt i lov. De enkelte helseforetakenes konkrete
oppgaver framgår av vedtektene, vilkår for årlig
bevilgning fra det regionale helseforetaket (oppdragsdokumentet) og eiers vedtak i foretaksmøte.
I praksis har de regionale helseforetakene innrettet styringen slik at de fleste helseforetakene har
ansvar for å yte spesialisthelsetjenester for befolkningen i sitt geografiske opptaksområde.

Staten har ansvar for å finansiere spesialisthelsetjenesten. Sørge for-ansvaret ligger hos det regionale helseforetaket i pasientens bostedsregion.
Sørge for-ansvaret kan oppfylles gjennom egne helseforetak, eller ved å kjøpe tjenester fra private tjenesteytere, institusjoner og privatpraktiserende
spesialister. Finansieringen av spesialisthelsetjenesten er i hovedsak todelt og består av en aktivitetsuavhengig del og en del som bestemmes av
hvor mange og hva slags pasienter som behandles
(ISF). Det vesentlige unntaket fra denne hovedregelen er at døgnbehandling innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er
rammefinansiert, og inngår som en del av den aktivitetsuavhengige basisbevilgningen.
Basisbevilgningen til de fire regionale helseforetakene skal sammen med øvrige tilskudd
legge grunnlaget for å realisere de helsepolitiske
målsettingene i spesialisthelsetjenesten. Nåværende inntektsfordelingsmodell ble innført i 2009
og 2010, og bygger på forslagene til Magnussenutvalget som leverte sin innstilling NOU 2008: 2
Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak, til Helse- og omsorgsdepartementet i
januar 2008.
De regionale helseforetakene har laget egne
inntektsfordelingsmodeller basert på prinsippene
og analysene som er gjort i den nasjonale modellen, men med til dels omfattende lokale tilpasninger basert på egne analyser og egne prosesser for
å ivareta egen organisering og spesielle forhold.
De regionale helseforetakene tilpasser modellen
til lokale forhold på ulike måter; gjennom justering av behovsindekser, kostnadsindekser og
hvilke elementer som holdes utenfor fordelingsmodellen og særfinansieres.
Det har skjedd en rekke endringer i rammebetingelsene til de regionale helseforetakene i de
senere årene. Utvalget har i kapittel 3 gitt en kort
omtale av større endringer.
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2.2

Inntektsfordelingssystemene
i spesialisthelsetjenesten fra 1986
til 2019

I kapittel 4 er det gitt en nærmere omtale av inntektsfordelingssystemene for spesialisthelsetjenesten fra 1986 til 2019.
Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner ble innført i 1986, og spesialisthelsetjenesten var en del av inntektssystemet for fylkeskommunene fram til staten overtok ansvaret for
spesialisthelsetjenesten i 2002.
I 2002 ble det oppnevnt et offentlig utvalg ledet
av professor Terje P. Hagen. Utvalgets mandat var
å gjennomgå hele systemet for finansiering av de
regionale helseforetakene, herunder hvordan
basisbevilgningen skulle fordeles mellom de regionale helseforetakene. I påvente av Hagenutvalgets innstilling, ble det i årene 2002 til 2004 ikke
gjort endringer i fordelingen av basisbevilgning
mellom de regionale helseforetakene. Forskjeller
i inntektsnivå i de regionale helseforetakene
kunne derfor i de første årene av reformen forklares med tidligere forskjeller i inntektsnivå og ulik
prioritering i fylkeskommunene.
Hagenutvalget (NOU 2003: 1) leverte sin innstilling i desember 2002. Fordelingen av basisbevilgning fra staten til de regionale helseforetakene fra 2005 fram til 2008 var basert på Hagenutvalgets forslag og historiske kostnader etter en
50/50-fordeling.
Nåværende inntektsfordelingsmodell ble innført i 2009 og 2010, og bygger på NOU 2008: 2
Magnussenutvalget. Prinsippet i denne inntektsfordelingsmodellen er at fordeling av basisbevilgningen mellom de regionale helseforetakene skal
avspeile ulike behov for spesialisthelsetjenester
og ulike kostnader ved å produsere disse tjenestene.
Modellen er basert på separate behovsindekser for somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Behovsindeksene vektes sammen ved hjelp
av tilhørende kostnadsandeler på nasjonalt nivå.
Alder er en viktig forklaringsfaktor i behovsindeksene sammen med ulike kriterier som beskriver
sosioøkonomiske forhold, helserelaterte forhold
og forhold ved bostedet. Modellen kompenserer
for regionale forskjeller i kostnader ved at behovsindeksen multipliseres med en kostnadsindeks til
en ressursbehovsindeks som viser relativt ressursbehov i de regionale helseforetakene.
Kostnadsnøkkelen for prehospitale tjenester
og pasientreiser inneholder både en vurdering av
forskjeller i behov og forskjeller i kostnader,
basert på regionale forskjeller i reisetid til nær-

Kapittel 2

meste akuttsykehus. Videre er det lagt inn en
korreksjon for forskjeller i kapital i regionene.

2.3

Inntektsfordelingssystemene
i enkelte andre land

Ulik organisering av helsetjenesten kan gjøre det
vanskelig å sammenligne inntektsfordelingssystemene i ulike land. En gjennomgang av
systemene i andre land vil likevel kunne være
relevant for å vurdere hvordan eventuelle
endringer bør utformes i den norske inntektsfordelingsmodellen.
Utvalget har i kapittel 5 sett nærmere på inntektsfordelingssystemene i fem land: Sverige,
Danmark, Skottland, England og New Zealand.
Utfordringsbildet er i stor grad felles internasjonalt: et økende antall eldre og kronisk syke, manglende koordinering mellom sykehus og primærhelsetjenesten, økte forventninger, krav til effektivisering for å sikre økonomisk bæreevne, geografisk ulikhet i kvalitet og tilgjengelighet og et
økende gap mellom behandlingsmuligheter og tilgjengelige budsjettrammer.
Landene som er omtalt har i likhet med Norge
valgt en organisering med et styringsnivå mellom
staten og sykehusene. Dette er enten i form av et
eget nivå underlagt folkevalgt styring, eller en
desentralisert statlig inndeling som har et geografisk avgrenset sørge for-ansvar knyttet til planlegging og kapasitet. Gjennomgangen av de ulike
inntektsfordelingsmodellene til styringsnivået
mellom staten og sykehusene, viser at det er betydelige fellestrekk. For å fordele inntekter fra staten til nivået med sørge for-ansvar, brukes modeller basert på behovs- og kostnadskriterier som
skal kompensere for forskjeller i behov og kostnader. Innenfor disse fellestrekkene har landene
likevel valgt noe ulik utforming av inntektsfordelingssystemet.
Utvalget har merket seg at landene i stor grad
baserer seg på de samme gruppene av kriterier:
alder, sosioøkonomiske variabler, ulike indikatorer for helsetilstand og kompensasjon for kostnadsulemper. Alle landene kompenserer for kostnadsulemper som skyldes et spredt bosettingsmønster, men dette er gjort på ulike måter.

2.4

Utvalgets tilnærming til arbeidet

Inntektsfordelingsmodellen skal gi en fordeling
mellom de fire regionale helseforetakene som på
best mulig måte tar hensyn til regionale forskjel-
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ler i behov for, og kostnader til, spesialisttjenester.
Dette er omtalt i kapittel 6.
Det er ikke tilgjengelig informasjon om individets helsetilstand som kan knyttes direkte til behov
for helsetjenester. Utvalget estimerer derfor et
beregnet forbruk av helsetjenester basert på tilgjengelige datakilder. Utvalget har i arbeidet lagt til
grunn at et individ sitt forbruk av helsetjenester
kan forklares ut fra fire forhold: alder, sosioøkonomiske forhold, helserelaterte forhold og bosted. I
analysene har målsettingen vært å identifisere og
kvantifisere kriterier som kan påvirke individuelt
forbruk av helsetjenester. Dette benyttes så til å
beskrive samlet beregnet forbruk innen en helseregion. Ikke alle behov kan eller vil bli dekket i helsetjenesten. Utvalget har i sine analyser lagt til grunn,
og etter beste evne tatt hensyn til, at forskjeller i
kapasitet og tilgjengelighet (tilbudet) vil kunne gi
forskjeller i bruk av tjenester. Det vil videre kunne
være behov som ikke lar seg dekke fordi det ikke
eksisterer virkningsfulle medisinske tilbud. Behov
kan også forbli udekket dersom individer med
behov lar være å oppsøke helsetjenesten. Utvalget
har i sine analyser vurdert om det er forskjeller i
terskelen for å oppsøke helsetjenesten mellom
ulike grupper i befolkningen.
Utvalget baserer sine analyser på forbruk av
tjenester heller enn forekomst av sykdom. Forekomst av sykdommer kan beskrives med
utgangspunkt i egenrapportering (for eksempel
selvrapportert helse) eller gjennom studier av
befolkningens sykelighet (epidemiologi). Beskrivelser av helsetilstand og sykelighet vil gi verdifull informasjon om antall individer som har
behov, og karakteristika ved disse. Analyser av
forekomst vil imidlertid ikke i seg selv si noe om
de konsekvenser et observert behov, dvs. forbruk, gir for omfanget av helsetjenester. Det
siste krever at man kan koble informasjon om
ressursbruk knyttet til behandling, med forekomsten av sykdommer.
Utvalget har i sitt arbeid bygget videre på
dagens modell, på de analyser som er gjort i
arbeidet med å lage regionale inntektsfordelingsmodeller, på den faglige debatten som har vært i
etterkant av NOU 2008: 2 Fordeling av inntekter
mellom regionale helseforetak, og på internasjonale tilnærminger til tilsvarende problemstillinger. Det er en rekke valg som må gjøres i denne
typen analyser, og utvalget har måttet foreta
avgjørelser som inneholder elementer av skjønn.
I valg av kriterier er det også nødvendig å ta hensyn til at modellen skal baseres på offentlig tilgjengelig statistikk, og at den skal være enkel å
oppdatere.

2.5

Behandling av forskjeller i behov

Utvalget peker i kapittel 7 på utviklingstrekk som
kan være av betydning når det gjøres nye analyser
av hvilke forhold som påvirker behovet for
spesialisthelsetjenester.
Utvalget har valgt en tilnærming som innebærer at forskjeller i behov for spesialisthelsetjenester forklares gjennom analyser av forbruk
av tjenester. Dette forklares videre ut ifra karakteristika ved individet og individets omgivelser.
Det skilles i analysene mellom fire typer forhold
som utvalget mener kan påvirke forbruket av
spesialisthelsetjenester: alder, sosioøkonomiske
forhold, helserelaterte forhold og forhold ved
bostedet.
Det er viktig å ta hensyn til forskjeller i tilbud
og tilgjengelighet når man skal benytte forbruksdata til å si noe om behov. Et problem ved forbruksanalyser er at resultatene kan gjenspeile historiske forbruksmønstre og dermed også hvilket
helsetilbud som har vært gitt. Utvalgets analysemetode søker å isolere effektene av behandlingsbehovet på forbruket ved å kontrollere for
såkalte tilbudseffekter. Tilbudseffekter omfatter
både forhold i spesialisthelsetjenesten og den
kommunale helse- og omsorgstjenesten.
Utvalget har gjennomført separate analyser for
somatikk, psykisk helsevern for voksne, psykisk
helsevern for barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Utvalget har valgt å slå psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling sammen til ett område i analysene. Dette skyldes dels at mange pasienter har
samtidig psykisk sykdom og rusmiddelavhengighet, og dels at antallet individer med rusdiagnose
er relativt lavt, slik at en felles analyse vurderes til
å gi mer presise estimater av sammenhengen mellom individuelle karakteristika, bostedskarakteristika og forbruk av spesialisthelsetjenester.
Analysene er gjennomført med data på individnivå for alle tjenesteområdene. Dataene gir informasjon om individuelt forbruk av spesialisthelsetjenester sammen med detaljert informasjon om
alder, sosioøkonomiske forhold og helse- og trygdestatus. Dette representerer en vesentlig forbedring fra NOU 2008: 2. Særlig analysene innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er basert på et betydelig mer detaljert
datagrunnlag enn analysene som lå til grunn for
forslagene i NOU 2008: 2. Datagrunnlaget for disse
analysene var opplysninger fra pasienttellinger av
pasienter i psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det var begrenset med informasjon om pasientene, og det begren-
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set utvalget av variabler som kunne inngå som kriterier i behovsnøkkelen.
Resultatene av de nye analysene viser at alder
fortsatt har stor betydning for behovet for somatiske spesialisthelsetjenester. Alderskriteriene
utgjorde 58 pst. av behovsnøkkelen for somatiske
tjenester i NOU 2008: 2. I de nye analysene utgjør
kjønn og alderskriteriene 62 pst. Videre inngår
dødelighet, i fire aldersgrupper, med en samlet
vekt på om lag 18 pst. Det tas også hensyn til
arbeidsmarkeds- og trygdestatus, samt at menn
har høyere forbruk enn kvinner. Verken klima eller
utdanning inngår i den nye behovsnøkkelen for
somatiske tjenester. Analysene utvalget har utført
kan ikke dokumentere at innvandrere har høyere
forbruk av somatiske tjenester enn den øvrige
befolkningen. Det kan skyldes at innvandrere har
høyere terskel for å oppsøke helsetjenesten.
For psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling eksisterer det ikke et samlet
aktivitetsmål (DRG) som tar hensyn til forskjeller
i pasientsammensetning, og det er dermed vanskeligere å beskrive og sammenligne aktivitet.
Utvalget har beregnet et samlet aktivitetsmål for
disse tjenestene som en vektet sum av polikliniske
konsultasjoner, dagopphold og liggedøgn.
Resultatene fra de nye analysene for psykisk
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling gir et bredere sett kriterier. Flere av de kriteriene som nå foreslås inkludert var det ikke
mulig å teste i 2008. Det er vanskelig å sammenligne de nye behovsnøklene for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
med eksisterende nøkler, både fordi psykisk
helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling er analysert sammen og fordi
datagrunnlaget nå er rikere. En forskjell er imidlertid tydelig. Helse og sosiale kriterier vektes
tyngre og har samlet en høyere vekt enn alderskriteriene. I psykisk helsevern for voksne og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling har helse
og sosiale kriterier en samlet vekt på 52,5 pst.,
mens de i psykisk helsevern for barn og unge
har en vekt på nesten 70 pst. Utvalget vurderer
analysene av forbruk som presenteres i kapittel 7
til å være å være et framskritt i forhold til de analysene som ligger til grunn for dagens modell.
Analysene er gjennomført på data fra 2016 og
2017, og fanger dermed opp endringer som har
vært i sykelighet, behandlingsformer og organisering av tjenestene. De baseres også på et bedre
datagrunnlag og forventes å gi mer presise sammenhenger mellom kriterier og behov. Utvalget
foreslår derfor nye behovsnøkler basert på de
gjennomførte analysene.

2.6

Kapittel 2

Behandling av kostnadsforskjeller

For somatiske tjenester er det store variasjoner
mellom de regionale helseforetakene i kostnad
per DRG-poeng. Det er vanskeligere å sammenligne kostnadsnivå innenfor psykisk helsevern for
voksne, psykisk helsevern for barn og unge og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For disse
pasientgruppene finnes det ikke et aktivitetsmål
som tar hensyn til forskjeller i pasienttyngde
(DRG-poeng). Utvalget har brukt et aktivitetsmål
som er basert på en vektet sum av liggedøgn,
dagopphold og polikliniske konsultasjoner i analysene. Også innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling finner utvalget
store variasjoner mellom de regionale helseforetakene i kostnader per aktivitetsenhet.
Kostnadsforskjeller mellom helseforetakene
skal ikke nødvendigvis ha betydning for hvordan
inntektene fordeles mellom de regionale helseforetakene. En inntektsfordelingsmodell skal ikke
kompensere for forskjeller i effektivitet. Dersom
det er systematiske og uforskyldte forskjeller i
kostnadsnivå vil imidlertid regionale helseforetak
med høyere kostnadsnivå ha behov for mer ressurser enn regionale helseforetak med lavere
kostnadsnivå, for å kunne gi det samme tilbudet. I
en inntektsfordelingsmodell vil det dermed være
nødvendig å kompensere for noen, men ikke nødvendigvis alle kostnadsforskjeller.
Utvalget har gjennomført flere ulike analyser
med sikte på å forklare forskjeller i kostnadsnivå
mellom helseforetakene. Det er gjennomført
separate analyser for somatiske tjenester, psykisk
helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn
og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Kostnadsindeksen som inngår i dagens modell
(NOU 2008: 2) er basert på analyser av somatiske
tjenester. Den er en kombinasjon av et beregnet
kostnadsnivå hvor det kun tas hensyn til reisetid
til akuttsykehus, og faktisk kostnadsnivå. Beregnet nivå er vektet inn med 55 pst. og faktisk nivå
med 45 pst. Begrunnelsen for å kombinere beregnet og faktisk kostnadsnivå var usikkerhet knyttet
til om analysene på en god nok måte fanget opp
alle forhold ved driften som kunne gi uforskyldte
kostnadsforskjeller. I dagens modell antas samme
kostnadsindeks for alle tjenesteområder.
Dette utvalgets analyser er basert på samme
tankegang og samme type data. I forslaget til kostnadsindeks for somatiske tjenester inkluderer
utvalget fire kostnadsdrivere (bosettingsmønster,
forskningsaktivitet, antall LIS-leger og størrelse),
som alle antas å fange opp et bredt spekter av
kostnadsulemper. For eksempel vil variabelen
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bosettingsmønster både antas å fange opp ulemper knyttet til lengre liggetid, akuttberedskap,
uforskyldte forskjeller i lønnskostnader, turnover
og innleie. Forskningsaktiviteten antas å fange
opp merkostnader i pasientbehandlingen ved
forskning, men også merkostnader knyttet til
seleksjon av særlig ressurskrevende pasienter,
merkostnader knyttet til bredde i behandlingstilbudet og kostnader ved høyspesialiserte tjenester.
I tillegg korrigeres det nå for størrelse, noe som
blant annet gir et høyere forventet kostnadsnivå
ved Oslo universitetssykehus.
Samtidig mener utvalget det er forhold som
taler for at forskjellen mellom faktisk og beregnet
kostnadsnivå ikke alene kan forklares ved forskjeller i effektivitet. Analysene baseres på få
observasjoner, og utvalget mener at det kan være
forhold som påvirker kostnadsnivået og som ikke
fanges godt nok opp i analysene. Dette vil man i
noen grad kunne ta hensyn til ved å legge vekt
også på faktisk kostnadsnivå. Utvalget foreslår
derfor en kostnadsindeks for somatiske tjenester
som baseres 75 pst. på de gjennomførte analysene
og 25 pst. på faktisk kostnadsnivå.
Utvalget konstaterer at det er vanskeligere å
korrigere for forskjeller i pasientsammensetning
innenfor psykisk helsevern for voksne, psykisk
helsevern for barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling når kostnadsnivået skal sammenlignes. Forskjeller i kostnadsnivå er analysert
med bruk av samme type forklaringsfaktorer som
for somatikk. Utvalget har særlig forsøkt å korrigere for forskjeller i pasientsammensetning.
Analysene viser at de ulike variablene er svært
følsomme for valg av modell. Resultatene er ikke
alltid intuitivt rimelige og modellene forklarer
kostnadsforskjeller i langt mindre grad enn innenfor somatikk. Resultatene av utvalgets analyser er
i tråd med internasjonal litteratur som viser at det
er vanskelig å finne systematiske forskjeller i kostnadsnivå innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Etter utvalgets vurdering er det, med det datagrunnlaget som foreligger, ikke mulig å forkaste en hypotese om at det
ikke er systematiske kostnadsforskjeller innenfor
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Utvalget antar derfor at forventet
kostnadsnivå er likt innenfor psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling for alle de
fire regionale helseforetakene. Samtidig mener
utvalget at man også for psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling bør ta noe
hensyn til faktiske forskjeller i kostnadsnivå.
Utvalget foreslår derfor en kostnadsindeks hvor
75 pst. baseres på at det ikke er forskjeller i kost-

nadsnivå mellom de regionale helseforetakene og
25 pst. baseres på faktiske kostnader. For psykisk
helsevern for barn og unge finner ikke utvalget
grunnlag for å konkludere med at det skal være
forskjeller i kostnadsnivå.
Sammenlignet med Magnussenutvalget innebærer utvalgets forslag to vesentlige endringer.
For det første benyttes det denne gangen ulike
kostnadsindekser for de ulike tjenesteområdene. I
NOU 2008: 2 antok man at det relative kostnadsnivået mellom de regionale helseforetakene var det
samme innen alle tjenesteområder. For det andre
er det nå større forskjeller i kostnadsnivå mellom
de regionale helseforetakene enn hva tilfellet var i
NOU 2008: 2. Det betyr at dette utvalget benytter
en vesentlig større del av den samlede rammen til
å kompensere for uforskyldte kostnadsforskjeller
mellom de regionale helseforetakene.
Medlemmene Sandset og Gaaserød vil påpeke
at med den foreslåtte innvektingen av modellen risikerer utvalget å undervurdere svakhetene i datagrunnlag og gjennomførte analyser innenfor psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, både for behovsindeksen og kostnadsindeksen. På
denne bakgrunn mener utvalgsmedlemmene Sandset
og Gaaserød at i påvente av ytterligere analyser må
faktiske kostnader tillegges vesentlig høyere vekt.

2.7

Prehospitale tjenester og
pasientreiser

I NOU 2015: 17 Først og fremst – Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader
utenfor sykehus, brukes begrepet prehospitale tjenester om de tjenestene utenfor sykehus som er
eller kan bli involvert i håndteringen av pasienter
som trenger øyeblikkelig hjelp. Disse er fastlege,
legevakt, pleie- og omsorgstjeneste i kommunen
(inkludert kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud), medisinsk nødmeldetjeneste (AMK- og legevaktsentral) og ambulansetjeneste (bil, båt og luft).
De regionale helseforetakene har ansvar for
ambulansetjenesten og AMK-sentralene. Kommunene har ansvar for legevaktsentralene, legevakt,
primærhelsetjeneste og pleie- og omsorgstjeneste.
Ambulansetjenesten har i løpet av de siste par
tiårene utviklet seg fra i hovedsak å være en transporttjeneste til å være en medisinsk tjeneste. Alle
ambulanser er nå tomannsbetjente, har bedre
utstyr og personalet har økt kompetanse i å starte
behandling. Nye kommunikasjonsløsninger gjør
det også mulig for spesialister i sykehus å stille
diagnoser slik at behandling kan starte allerede i
ambulansen.
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Staten dekker utgifter ved reise til og fra
offentlig finansiert helsetjeneste. I motsetning til
ambulansetjenesten som omfatter pasienter med
behov for akuttmedisinsk behandling eller overvåkning, omfatter pasientreiser først og fremst
planlagt (elektiv) behandling.
Utvalget har gjennomført analyser av forhold
som påvirker forbruk av pasientreiser. Utvalget
konstaterer at det er forskjeller mellom helseforetakene i kostnad per kjørte kilometer. Utvalget finner imidlertid ikke at disse forskjellene
kan begrunnes i regionale kostnadsulemper.
Kostnadsindeksen settes derfor lik 1 som betyr
at det ikke gis kompensasjon i inntektsfordelingsmodellen for forskjeller i kostnader til
pasientreiser mellom de regionale helseforetakene. For pasientreiser beregnes det dermed
regionale ressursbehovsindekser som er lik
behovsindeksene.
Dette er første gang det er gjennomført analyser av forbruk og kostnader i ambulansetjenesten
som grunnlag for regional inntektsfordeling.
Utvalget har derfor bedt de regionale helseforetakene vurdere datagrunnlaget som analysene baserer seg på. Basert på tilbakemeldingene fra de
regionale helseforetakene, er utvalgets vurdering
at aktivitetsmålet som brukes i analysene ikke har
en kvalitet som gjør at utvalget kan anbefale å
bruke resultatene i en inntektsfordelingsmodell.
I dagens modell er analyser av behov for luftambulansetjenester kombinert med en beregning
av faktisk kostnad per oppdragsminutt. Denne er
igjen basert på fordelingen av tilskudd fra de regionale helseforetakene til helseforetaket Luftambulansetjenesten. Disse tilskuddene inkluderer ikke
kostnader til medisinsk bemanning. Kostnadene til
medisinsk bemanning av luftambulanse føres i varierende grad sammen med kostnader til bil- og
båtambulanse i regnskapene til de regionale helseforetakene.
Utvalget foreslår i kapittel 9 å bruke en ressursbehovsindeks for ambulansetjenester, basert på
historiske kostnader til ambulansetjenester i perioden 2015 til 2017 i inntektsfordelingsmodellen.

2.8

Forskning, utdanning, nasjonale
tjenester og høyspesialisert
medisin

Forskning og utdanning av helsepersonell er lovpålagte oppgaver, hjemlet i spesialisthelsetjenesteloven og helseforetaksloven. Disse oppgavene er
nærmere beskrevet i oppdragsdokumentet til de
regionale helseforetakene. Særlige oppgaver kan
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også stadfestes i foretaksmøte. Det er fastsatt vedtekter og instrukser som skal forankre ansvar for
forskning og utdanning av helsepersonell og regulere samarbeidet mellom de regionale helseforetakene, universiteter og høyskoler (samarbeidsorgan og rammeavtaler).
Det ligger ikke i utvalgets mandat å vurdere
tilskuddet til forskning over kapittel 732 Regionale
helseforetak, post 78 i statsbudsjettet. Om lag
60 pst. av de samlede forskningskostnadene i
2017 ble finansiert over basisbevilgningen til de
regionale helseforetakene. Utvalget konstaterer at
det er regionale forskjeller i kostnadene til
forskning, andelen som finansieres over basisbevilgningene og øremerkede midler fra det regionale helseforetaket eller samarbeidsorganer. I
noen grad vil disse forskjellene også reflektere
forskjeller i samarbeidsmodeller mellom helseforetak og universiteter og høyskoler.
Utdanning av helsepersonell omfatter grunnutdanning, spesialistutdanning for leger og videreog etterutdanning. Grunnutdanning av helsepersonell skjer ved videregående skoler, høyskoler
og universiteter. Praksisdelen av grunnutdanningen skjer i hovedsak ute i tjenestene, herunder i
spesialisthelsetjenesten. Hovedansvaret for utdanning av helsepersonell ligger i Kunnskapsdepartementet og i universitets- og høyskolesektoren.
Utvalget konstaterer at det er betydelige forskjeller i utdanningsaktivitet mellom de fire regionale helseforetakene. Dette er forskjeller utvalget
mener de regionale helseforetakene selv ikke kan
påvirke, og som derfor bør håndteres i en inntektsfordelingsmodell.
Utvalget har ikke informasjon om de faktiske
kostnadene knyttet til grunnutdanning eller til
den videre- og etterutdanningsaktiviteten som
foregår i helseforetakene. Det er heller ikke klart
hvordan fordelingen av disse kostnadene bør
være mellom universitets- og høyskolesektoren
og helseforetakene. Kostnader knyttet til utdanning vil imidlertid reflekteres i de enhetskostnadene som benyttes i analyser av kostnadsulemper
i kapittel 9. I disse analysene blir utdanning forsøkt fanget opp både gjennom å inkludere antall
sykepleiestudenter, antall medisinstudenter og
antall LIS-leger. I den anbefalte modellen er antall
LIS-leger beholdt. I tillegg mener utvalget at den
kompensasjonen som gjøres for forskningsaktivitet også vil fange opp merkostnader knyttet til
medisinutdanningen. Når utvalget i kapittel 8
anbefaler en kostnadsindeks som kompenserer
for LIS-leger og forskningsaktivitet mener utvalget derfor at dette i stor grad vil kompensere for
regionale forskjeller i utdanningskostnader. Utval-

18

NOU 2019: 24

Kapittel 2

Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak

get anbefaler, ut over dette, derfor ingen særskilt
kompensasjon for utdanning i den regionale inntektsfordelingsmodellen.

len avvikles, og at disse inntektene fordeles mellom de regionale helseforetakene etter prinsippene i inntektsfordelingsmodellen.

2.9

2.9.2

Andre tema

2.9.1 Behandling av kapital
Magnussenutvalget foreslo en modell for omfordeling av inntekter med sikte på å utjevne forskjellene
i kapitalbeholdninger (tomter, bygninger og utstyr
fratrukket langsiktig gjeld) over en periode på 20
år. Den relativt lange utjevningsperioden ble valgt
for å redusere effekten av skjevheter i balanseverdier. I 2019 er effekten av dette en omfordeling av
128,2 mill. kroner i basisbevilgningen.
Utvalget vil peke på at Magnussenutvalget analyserte forskjeller i kapitalbeholdning mellom de
regionale helseforetakene med utgangspunkt i tall
for behovsjustert kapitalbeholdning per innbygger. Behov for realkapital vil også henge sammen
med kostnadsforholdene. For eksempel vil både
helseforetak med mye utstyrsintensiv behandling
og helseforetak med store faste kostnader knyttet
til beredskap, kunne ha høyere behov for realkapital. Utvalget mener derfor at en ensidig vurdering
av kapitalbeholdning i forhold til forskjeller i
behov for spesialisthelsetjenester, ikke gir et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere hva som er nødvendig kapital for å gi likeverdige helsetjenester
mellom de regionale helseforetakene.
Utvalget viser til at hensikten med inntektsfordelingsmodellen er å fordele en gitt inntektsramme mellom de regionale helseforetakene på
en måte som tar hensyn til forskjeller i behov for
spesialisthelsetjenester og forskjeller i de driftsmessige betingelsene for å dekke dette behovet.
Dersom man dekomponerer helseforetakenes
samlede kostnader ville sannsynligvis alle enkeltkostnadselementene kunne avvike fra fordelingsnøkkelen
i
inntektsfordelingsmodellen.
Utvalget mener at inntektsfordelingsmodellen vil
ha størst legitimitet og tillit dersom alle forskjeller
i kostnader mellom regionene for å kunne gi det
samme tilbudet inngår i inntektsfordelingsmodellen. Å fordele enkeltkostnadskomponenter utenfor modellen vil ikke være i samsvar med dette.
Dagens system med særskilt behandling av
inntekter til kapital har ikke har ført til en utjevning av kapitalbeholdningene mellom de regionale helseforetakene. Det er også basert på en
usikker vurdering av åpningsbalansen ved innføring av helseforetaksmodellen. Utvalget anbefaler
derfor at dagens system med særskilt behandling
av inntekter til kapital i inntektsfordelingsmodel-

Gjestepasientoppgjøret

Med unntak av flerregionale funksjoner og landsfunksjoner, er det et mål at befolkningens behov
for spesialisthelsetjenester i størst mulig grad skal
dekkes innenfor den enkelte region. De regionale
helseforetakene har en egendekning som varierer
mellom 92 og 98 pst. Oslo universitetssykehus har
den største andelen lands- og flerregionale funksjoner. Helse Sør-Øst har derfor høyest egendekning.
Inntektsfordelingsmodellen fordeler inntekter
etter bostedsregion. Som følge av dette er det etablert et gjestepasientoppgjør mellom de regionale
helseforetakene.
Magnussenutvalget viste til at etableringen av
Helse Sør-Øst i stor grad bidro til å redusere utfordringene knyttet til oppgjørsordninger mellom de
regionale helseforetakene. Utvalget foreslo derfor
at gjestepasientoppgjøret burde være basert på
avtaler som spesifiserte omfang og pris. Behandlende regionale helseforetak refunderes 100 pst.
av enhetsprisen i ISF, i tillegg til et påslag for kapitalkostnader. I mangel av informasjon om kapitalkostnader i ISF la utvalget til grunn at de regionale helseforetakene i fellesskap skulle å bli enige
om nivået på påslaget for kapital.
Departementets løsning innebar en videreføring av gjestepasientoppgjørene mellom de regionale helseforetakene med 80 pst. av enhetsprisen
i ISF. I tillegg innførte departementet en modell
hvor det ble flyttet et beløp i basisbevilgningen tilsvarende differansen mellom 100 pst. ISF-refusjon
med 6 pst. påslag for kapitalkostnader (til
sammen 106 pst.) og 80 pst. av enhetsprisen i ISF.
I beregningen ble det lagt til grunn informasjon
om gjestepasientstrømmer mellom regionene for
2007.
I statsbudsjettet for 2012, ble informasjon om
gjestepasientstrømmene oppdatert med tall for
2010. Etter 2012 har tallene for pasientstrømmene
mellom regionene ikke blitt oppdatert i basisbevilgningen.
Utvalget foreslår i kapittel 11 å erstatte dagens
modell med en modell hvor det flyttes et beløp i
basisbevilgningen tilsvarende differansen mellom
de regionale helseforetakenes beregnede kostnadsnivå, slik det fremkommer fra kostnadsanalysene, og 80 pst. av enhetsprisen i ISF. Beregnet
kostnadsnivå fanger opp regionale variasjoner i
enhetskostnader. Dette er en forbedring fra dagens
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modell hvor gjestepasientoppgjøret baseres på
nasjonale gjennomsnittskostnader. Utvalget konstaterer at mye av diskusjonen rundt dagens gjestepasientoppgjør er knyttet til om 106 pst. ISF-refusjon
gir kostnadsdekning for behandlende helseforetak
som har et høyere kostnadsnivå enn lagt til grunn i
ISF. Beregnet kostnadsnivå i kostnadskomponenten er høyere enn enhetsprisen i ISF. I beregningen
er det lagt til grunn gjennomsnittlig gjestepasientnivå for årene 2016 og 2017. Dette nivået låses. Det
løpende gjestepasientoppgjøret mellom de regionale helseforetakene med 80 pst. av enhetsprisen i
ISF videreføres.

tet mellom regionene avviker noe sammenlignet
med forskjellene i beregnet behov. Dette kan
blant annet skyldes forskjeller i kapasitet og tilgjengelighet. I kapittel 7 er det diskutert hvordan
dette er forsøkt ivaretatt i analysene av behov.
Utvalget ser imidlertid at en modell som fullt ut
kompenserer effektene av faktisk aktivitet ikke vil
være i tråd med prinsippene i inntektsfordelingsmodellen, og foreslår derfor at dagens modell videreføres. På denne måten mener utvalget at punktet
i mandatet om å foreslå en modell som er robust
overfor endringer i ISF-satsen er ivaretatt.

2.9.4
2.9.3

Inntektsfordelingsmodellen og
endringer i ISF-satsen
En betydelig del av inntektene til de regionale helseforetakene kommer fra ISF og polikliniske
radiologiske undersøkelser og laboratorievirksomhet. Disse inntektene utgjør om lag
41 mrd. kroner i budsjett 2019. Utvalget har merket seg at ISF er basert på gjennomsnittlig enhetspris for hele landet. Samme enhetspris i hele landet innebærer at regionale helseforetak med et
høyt kostnadsnivå vil tape relativt til et regionalt
helseforetak med lavt kostnadsnivå. Videre vil
denne skjevheten bli større, jo høyere ISF-satsen
er. Økt ISF-sats fører dermed i utgangspunktet til
at regioner med høyere kostnadsnivå enn gjennomsnittet (Helse Nord og Helse Midt-Norge)
taper. Tilsvarende tjener regioner med lavere
kostnadsnivå enn gjennomsnittet (Helse Vest og
Helse Sør-Øst).
Dagens inntektsfordelingsmodell nøytraliserer
delvis denne skjevheten. Modellen beregner først
samlet fordeling av bevilgningene til basisbevilgning, ISF og poliklinisk radiologi og laboratorievirksomhet, og trekker deretter fra bevilgningene
til ISF og poliklinisk radiologi og laboratorievirksomhet, basert på forskjeller i beregnet behov. På
denne måten kompenseres de regionale helseforetakene for kostnadsulemper i hele inntektsgrunnlaget. Magnussenutvalget presiserte at modellen
kompenserer for forskjeller i beregnet og ikke faktisk aktivitet, basert på utvalgets analyser av behov.
Utvalget viser til at ISF-satsen ble økt fra 40 til
50 pst. i 2014 og andelen basisbevilgning redusert
tilsvarende. Økningen i ISF-satsen påvirket fordelingen av basisbevilgning mellom de regionale
helseforetakene.
Utvalget har merket seg at dagens modell ikke
fullt ut nøytraliserer effektene av satsendring
Modellen kompenserer effektene på beregnet og
ikke faktisk aktivitet. Fordelingen av faktisk aktivi-
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Om forholdet mellom kapittel 732
Regionale helseforetak post 70 på
statsbudsjettet og
inntektsfordelingsmodellen

Mandatet omfatter også en vurdering av
kapittel 732 Regionale helseforetak, post 70 Særskilte tilskudd. Post 70 omfatter ulike tilskudd
på 828 mill. kroner i Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag for 2019. Hovedregelen er
at basisbevilgningene til de regionale helseforetakene budsjetteres over postene 72 til 75, men særskilte forhold gjør det i noen tilfeller nødvendig å
gi tilskudd til de regionale helseforetakene over
en felles post 70. En forklaring er at de enkelte tilskuddene ikke kan fordeles i tråd med fordelingsnøkkelen i inntektsfordelingsmodellen, som
for eksempel tilskudd på 119 mill. kroner til
Kreftregisteret ved Oslo universitetssykehus. Det
fremgår av Prop. 1 S (2018–2019) at en stor del av
tilskuddene er knyttet til spesielle formål. En flytting av tilskuddene til postene 72 til 75 vil dermed
gi en omfordeling mellom de fire regionene sammenlignet med dagens fordeling.
Utvalget mener at midlene i størst mulig grad
bør fordeles mellom helseregionene etter inntektsfordelingsmodellen, men ser også at det kan
være behov for å avvike fra dette når særlige grunner taler for dette. Utvalget mener at en eventuell
flytting av midler fra post 70 til postene 72 til 75 er
et spørsmål som kan vurderes av Helse- og
omsorgsdepartementet.
Utvalget har imidlertid særskilt vurdert tilskudd til kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift på post 70. I 2019 utgjorde
dette tilskuddet 164,2 mill. kroner. Utvalget
mener at forslaget til kostnadskomponent ivaretar
ulikheter i kostnadsnivå mellom de regionale helseforetakene, og at tilskuddet som skal kompensere bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift
ikke lenger er nødvendig. Begrunnelsen for dette
er todelt. For det første er kostnadene til arbeids-
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Tabell 2.1 Samlet omfordeling, før endring kapittel 732 Regionale helseforetak, post 70. Sammenlignet med
Prop. 1 S (2018–2019). 1000 kroner.

Beløp

Helse
Sør-Øst

Helse
Vest

Helse
Midt-Norge

Helse
Nord

-258 882

254 663

-57 496

61 715

-0,48 %

1,36 %

-0,40 %

0,48 %

Prosent av bevilgning

Tabell 2.2 Samlet omfordeling etter endring kapittel 732 Regionale helseforetak, post 70. Sammenlignet med
Prop. 1 S (2019–2020). 1000 kroner.

Beløp

Helse
Sør-Øst

Helse
Vest

Helse
Midt-Norge

Helse
Nord

-194 177

258 010

-63 066

- 768

-0,36 %

1,35 %

-0,44 %

-0,01 %

Prosent av bevilgning

giveravgift inkludert i kostnadsanalysene. For det
andre mener utvalget at variabelen for bosettingsmønster sannsynligvis fanger opp differensiert
arbeidsgiveravgift. Utvalget foreslår derfor at tilskuddet legges inn i beløpet som skal fordeles
mellom postene 72 til 75 i tråd med forslag til ny
inntektsfordelingsmodell.

2.10 Utvalgets forslag til
inntektsfordelingsmodell
Utvalget har i kapittel 12 beskrevet de ulike
delene av forslag til ny inntektsfordelingsmodell
nærmere. Omfordelingseffekter av utvalgets forslag er beregnet med grunnlag i Prop. 1 S (2018–
2019) og siste tilgjengelige data for de kriteriene
som er presentert i kapittel 7, 8, 9 og 11.
Endringer i kriteriene som utvalget ikke foreslår
å låse (kriteriene i kostnadsindeksen og gjestepasientoppgjøret) vil kunne føre til endringer i
tallene i tabell 2.1 og tabell 2.2 på innføringstidspunktet. Det samme er tilfelle for kostnadsandelene som skal oppdateres årlig.
Det samlede forslaget til modell gir en omfordeling i forhold til beløpene i Prop. 1 S (2018–
2019). Dette framgår av tabell 2.1. Samlet omfordeles 316 mill. kroner. Dette utgjør 0,32 pst. av
dagens bevilgning.
I tillegg foreslår utvalget at beløpet til kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift flyttes fra kapittel 732 Regionale helseforetak, post 70, og fordeles etter prinsippene i
inntektsfordelingsmodellen. Dette beløpet utgjør

164 mill. kroner. I all hovedsak betyr dette at midler flyttes fra Helse Nord til Helse Sør-Øst. Samlet
omfordeles 258 mill. kroner etter endring kapittel
732 Regionale helseforetak, post 70. Dette utgjør
0,26 pst. av dagens bevilgning og framgår av tabell
2.2.

2.11 Økonomiske og administrative
konsekvenser
Utvalget har presentert et nytt forslag til inntektsfordelingsmodell for de regionale helseforetakene
i kapittel 7 til 12. Den økonomiske rammen for
regionale helseforetak bestemmes gjennom årlige
budsjettvedtak og er ikke diskutert av utvalget.
Utvalget har tatt den økonomiske rammen for gitt,
og foreslår at ny modell for fordeling av basisbevilgning innenfor rammen gjennomføres over
en periode på to år. Med gitt ramme innebærer
dette en samlet omfordeling av 258 mill. kroner på
kapittel 732 Regionale helseforetak, postene 70 og
72 til 75. I forslaget til modell har utvalget lagt stor
vekt på at modellen skal være tydelig, forutsigbar
og ha høy grad av legitimitet i sektoren.
Utvalget mener at forslaget til ny inntektsfordelingsmodell kan innføres uten vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser. Utvalget viser til at dagens modell oppdateres årlig av
departementet innenfor ordinære budsjettrammer.
Etter utvalgets vurdering kan det være behov
for videre arbeid på enkelte områder:
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–

Utvalget har foreslått endringer i inntektsfordelingsmodellen som etter utvalgets
mening gjør modellen bedre. Spesielt bruken
av individdata i behovsanalysene har bidratt til
en bedre modell. Utvalget vil imidlertid peke
på usikkerhet knyttet til at analysene innenfor
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling i langt mindre grad enn for
somatikk klarer å beskrive og forklare regionale forskjeller i kostnadsnivå. Utvalget mener
det ikke kan utelukkes at en vesentlig forklaringsfaktor til denne usikkerheten er at aktivitetsmålet i analysene ikke fanger opp forskjeller i pasienttyngde på en god nok måte. Dermed vil det være ekstra usikkerhet knyttet til
om forskjellene skyldes forhold som det bør
kompenseres for i inntektsfordelingsmodellen,
eller forskjeller i for eksempel effektivitet.

–
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Utvalget anbefaler derfor at det settes i gang et
arbeid med å etablere et aktivitetsmål innenfor
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling som på en bedre måte enn i dag
fanger opp forskjeller i pasienttyngde.
Dette er første gang det er gjennomført
analyser av forbruk og kostnader i ambulansetjenesten som grunnlag for regional inntektsfordeling. Utvalgets vurdering er at aktivitetsmålet som brukes i analysene ikke har en kvalitet som gjør at utvalget kan anbefale å bruke
resultatene av analysene i en inntektsfordelingsmodell. Utvalget anbefaler derfor at det
settes i gang et arbeid med å standardisere
registreringen av aktivitet i ambulansetjenesten på tvers av de regionale helseforetakene.
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Kapittel 3

Om helseforetaksmodellen og regionale helseforetaks
oppgaver, inntekter og finansieringssystem

3.1

Om helseforetaksmodellen

Staten overtok eierskapet til spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene 1. januar 2002. Formålet med reformen ble beskrevet slik i
Ot.prp. nr. 66 (2000–2001) Om lov om helseforetak m.m. (helseforetaksloven):
«Reformen dreier seg i hovedsak om organisatoriske endringer. Den dreier seg ikke om endringer i
helsepolitikkens mål. Denne reformen må derfor sees
på som en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for et bedre helsevesen i framtiden. Målet med
proposisjonen er å legge grunnlaget for en helhetlig
styring av spesialisthelsetjenesten og å lovfeste et tydelig statlig ansvar, foruten å legge til rette for bedre
utnyttelse av de ressursene som settes inn i sektoren
og derved sikre bedre helsetjenester til hele befolkningen. De helsepolitiske målene realiseres på lengre sikt
gjennom den samlede bruken av virkemidler og ressurser, og ikke minst, gjennom den enkelte helsearbeiders innsats i møte med pasienten.».
Reformen var basert på to hovedelementer:
– Staten overtok eierskapet til de fylkeskommunale sykehusene og øvrige virksomheter
innenfor spesialisthelsetjenesten. Det offentlige eierskapet av sykehusene ble dermed
samlet.
– Virksomhetene ble organisert i foretak. De er
egne rettssubjekter og dermed ikke en del av
staten som juridisk person som er den vanlige
tilknytningsformen i offentlig virksomhet.
Overordnede helsepolitiske mål og rammer
fastsettes av staten og ligger til grunn for styring av foretakene. Staten har et helhetlig
ansvar for spesialisthelsetjenesten med både
sektoransvaret, finansieringsansvaret og eierskapet på en hånd.
Helseforetaksloven ble behandlet og vedtatt av
Stortinget 15. juni 2001, med et flertall bestående
av representantene fra Arbeiderpartiet, Høyre og
Fremskrittspartiet.

3.2

Ansvarsforhold og styringsstruktur
i helseforetaksmodellen

Gjennom helseforetaksreformen fikk staten gjennom sitt eierskap vesentlig større muligheter til å
styre spesialisthelsetjenesten enn tidligere, selv
om sykehusene ble organisert som foretak og
egne rettssubjekter underlagt departementet, og
dermed ble mer fristilt enn om de hadde vært forvaltningsorganer. Eierstyring er sammen med
finansiering og rettslig regulering viktige virkemidler i den samlede styringen av spesialisthelsetjenesten.
Spesialisthelsetjenesteloven § 2–1 bestemmer
at: «Staten har det overordnede ansvar for at
befolkningen gis nødvendig spesialisthelsetjeneste». Staten skal sette de regionale helseforetakene i stand til å oppfylle sine plikter og fastsette
de overordnede helsepolitiske målsettingene. Staten har også ansvar for at de regionale helseforetakene oppfyller sine rettslige forpliktelser.
Stortinget styrer blant annet gjennom helselovgivningen og andre lover. Den mer detaljerte
rettslige styringen gjennom forskrifter er overlatt
til departementet, eventuelt Kongen i statsråd, og
gjennom myndighetskrav, herunder veiledere og
retningslinjer fra blant annet Helsedirektoratet.
Staten har videre ansvar for å finansiere spesialisthelsetjenesten. Dette gir Stortinget mulighet
til styring gjennom å stille vilkår i forbindelse med
behandlingen av statsbudsjettet. Lånetilsagn til
store investeringer i sykehusbygg mv. vedtas av
Stortinget. Den helsepolitiske bestillingen og
tildelingen av midler skjer i hovedsak gjennom de
årlige oppdragsdokumentene fra departementet.
Her videreføres Stortingets vilkår overfor foretakene, og departementet kan stille ytterligere
vilkår.
Eierstyring utøves gjennom oppnevning av styrer, fastsetting av vedtekter og vedtak i foretaksmøtene i regionale helseforetak. Departementet
fører også tilsyn med at virksomheten drives i tråd
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med vilkår i oppdragsdokumentet og vedtak i foretaksmøter.
Staten styrer videre gjennom planer, som danner grunnlag for langsiktig innretning av finansiering, departementets oppdrag til de regionale
helseforetakene og eierstyringen av disse. Stortingsmeldingen om Nasjonal helse- og sykehusplan 2016 til 2019 som ble lagt fram høsten 2015 er
et eksempel på dette. Et annet eksempel på statlig
styring er Stortingsmeldingen om prioritering i
helsetjenesten som ble lagt fram i 2016. I meldingen slås det fast hvilke prinsipper for prioritering
som skal gjelde i helsetjenesten. Prinsippene skal
være grunnlaget for utforming av ulike regelverk,
faglige beslutningsstøtteverktøy og ha en etisk
veiledende rolle.

3.3

De regionale helseforetakenes
funksjon og oppgaver – sørge
for-ansvaret

Ifølge helseforetaksloven § 2 a har regionale helseforetak et overordnet ansvar for å iverksette den
nasjonale helsepolitikken i helseregionen. Mer
konkret har de ifølge spesialisthelsetjenesteloven
§ 2-1 a første ledd ansvaret for å sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted innen helseregionen tilbys spesialisthelsetjeneste. De skal
sørge for at pasientenes rett til øyeblikkelig og
nødvendig helsehjelp oppfylles. Dette omtales ofte
som et sørge for-ansvar. Tilbudet av spesialisthelsetjenester skal innrettes i tråd med overordnede
helsepolitiske målsettinger og beslutninger, behovet i helseregionen og en effektiv forvaltning av
tildelte ressurser.
Finansieringen av spesialisthelsetjenesten er
regulert i spesialisthelsetjenesteloven kapittel 5.
Sørge for-ansvaret ligger hos det regionale helseforetaket i pasientens bostedsregion. Sørge foransvaret kan oppfylles gjennom egne helseforetak,
eller ved å kjøpe tjenester fra private tjenesteytere,
institusjoner og privatpraktiserende spesialister, jf.
spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a sjette ledd.
Ifølge helseforetaksloven § 2 a plikter de regionale
helseforetakene i forbindelse med langsiktig planlegging å vurdere om deler av tjenestene skal ytes
gjennom inngåelse av avtale med private eller
offentlige virksomheter som de ikke eier selv.
De regionale helseforetakene skal i henhold til
helseforetaksloven § 1 planlegge og organisere
spesialisthelsetjenesten, og legge til rette for
forskning og utdanning etter eiers retningslinjer.
De regionale helseforetakene planlegger og styrer funksjonsfordeling, lokalisering, dimensjone-
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ring og investeringer for å ivareta et helhetlig regionalt tilbud. For å kunne legge konkrete planer
for spesialisthelsetjenestens framtidige innretning
må regionene vurdere blant annet endringer i
befolkningens behov, teknologisk og medisinsk
utvikling, investeringer og personellbehov. De
regionale helseforetakene må innhente informasjon om befolkningens behov, tilbud av tjenester
og områder med svikt og fare for svikt for å evaluere om planene følges, om målene nås og om noe
må korrigeres. De kan delegere oppgaver til
helseforetakene, men ikke delegere sørge foransvaret. De regionale helseforetakene er nivået
som tar initiativ til og gjennomfører mange av de
nødvendige omstillingene av tjenesten.
Øvrige rammer for de regionale helseforetakenes oppgaver framgår av vedtektene, vilkår for
årlig bevilgning fra Stortinget og departementet
(oppdragsdokumentet), og eiers vedtak i foretaksmøte. Fylkesmennene og Statens helsetilsyn fører
tilsyn med at de regionale helseforetakene oppfyller det lovpålagte ansvaret.

3.4

Helseforetakenes funksjon og
oppgaver

Helseforetakene er det utøvende leddet i spesialisthelsetjenesten og har arbeidsgiveransvaret for
de ansatte i sykehusene. Helseforetakene har ikke
det rettslige ansvaret for å sørge for et tilbud om
spesialisthelsetjenester, men de er egne rettssubjekter som har selvstendig ansvar for at det tilbudet de faktisk gir, oppfyller kravene til forsvarlighet, pasient- og brukerrettigheter mv.
Helseforetakene skal yte spesialisthelsetjenester, forskning, undervisning og tjenester
som står i naturlig sammenheng med dette, eller
som er pålagt i lov. De enkelte helseforetakenes
konkrete oppgaver framgår av vedtektene, vilkår
for årlig bevilgning fra det regionale helseforetaket (oppdragsdokumentet) og eiers vedtak i foretaksmøte. I praksis har de regionale helseforetakene innrettet styringen slik at de fleste helseforetakene har ansvar for å yte spesialisthelsetjenester
for befolkningen i sitt geografiske opptaksområde.
I 2013 ble det gjennom endringer i helseforetaksloven åpnet opp for at virksomhet som ikke er
spesialisthelsetjeneste, men som er nødvendige
og sentrale forutsetninger for utøvelse av spesialisthelsetjeneste, også kan organiseres som helseforetak. Det ble også adgang for de regionale
helseforetakene til å eie helseforetak sammen.

24

NOU 2019: 24

Kapittel 3

3.5

Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak

Finansieringen av de regionale
helseforetakene

Finansieringen av spesialisthelsetjenesten er i
hovedsak todelt, og består av en aktivitetsuavhengig del og en del som bestemmes av hvor mange
og hva slags pasienter som behandles (ISF). Det
vesentlige unntaket fra denne hovedregelen er at
døgnbehandling innenfor psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling er rammefinansiert, og inngår som en del av den aktivitetsuavhengige basisbevilgningen.
Bevilgningene til de regionale helseforetakene
utgjør vel 159 mrd. kroner i 2019. De fordeler seg
med om lag 118 mrd. kroner i aktivitetsuavhengig
del (inkludert midler til forskning, lån til investeringer og kompensasjon for merverdiavgift) og
vel 41 mrd. kroner i aktivitetsavhengig del). Av
beløpet på om lag 159 mrd. kroner utgjør basisbevilgningen som utvalget skal gjennomgå og ev.
foreslå en revisjon av, om lag 100 mrd. kroner.
Basisbevilgningen til de fire regionale helseforetakene skal sammen med øvrige tilskudd legge
grunnlaget for å realisere de helsepolitiske målsettingene i spesialisthelsetjenesten. Nåværende inntektsfordelingsmodell ble innført i 2009 og 2010 og
bygger på forslagene til Magnussenutvalget, som
leverte sin innstilling NOU 2008: 2 Fordeling av
inntekter mellom regionale helseforetak, til Helseog omsorgsdepartementet i januar 2008.
Prinsippet for modellen er at fordeling av
basisbevilgningen mellom regionale helseforetak
skal avspeile ulike behov for spesialisthelsetjenester og ulike driftsmessige betingelser for å
dekke dette behovet. Målet med inntektsfordelingsmodellen er å sette de fire regionale helseforetakene i stand til å tilby likeverdige spesialisthelsetjenester i hele landet.
Modellen for fordeling av basisbevilgning sier
ikke noe om hvor mye penger som samlet sett skal
tilføres de regionale helseforetakene. Det vises til
kapittel 4 der det er gitt en nærmere beskrivelse av
systemene for fordeling av basisbevilgning til spesialisthelsetjenesten fra 1986 til 2019.

3.5.1

Nærmere om de regionale
inntektsfordelingsmodellene

Fordelingen av inntekter til helseforetakene i en
region er prinsipielt sett forskjellig fra den nasjonale modellen for inntektsfordeling til de regionale helseforetakene. De regionale helseforetakene har sørge for-ansvar og den nasjonale modellen skal gi de fire regionale helseforetakene
mulighet til å tilby innbyggerne i sine ansvarsom-

råder likeverdige helsetjenester med god kvalitet.
Helseforetakene på sin side, er leverandører av
helsetjenester og skal levere tjenester etter bestilling fra det regionale helseforetaket.
De regionale helseforetakene har laget egne
inntektsfordelingsmodeller basert på prinsippene
og analysene som er gjort i den nasjonale modellen. I første omgang fordeler dermed modellene
pengene til helseforetakene slik at de tar hensyn
til ulike behov for spesialisthelsetjenester og ulike
kostnader ved å produsere disse tjenestene i de
enkelte opptaksområdene. Deretter gjøres det
korrigeringer for pasientmobilitet, funksjonsfordeling og andre særlige forhold, slik at det blir
best mulig samsvar mellom bestillingen til de
enkelte helseforetakene og ressurstildelingen.
Det er gjort til dels omfattende lokale tilpasninger
basert på egne analyser og egne prosesser for å
ivareta egen organisering og spesielle forhold. De
regionale helseforetakene tilpasser modellen til
lokale forhold på ulike måter: gjennom justering
av behovsindekser, kostnadsindekser og hvilke
elementer som holdes utenfor fordelingsmodellen
og særfinansieres. Alle regionene har egne
systemer for å håndtere pasientmobilitet og bruk
av private. I likhet med finansieringssystemet fra
staten til regionale helseforetak, består den samlede finansieringen av helseforetakene av basisbevilgning og ISF. Forholdet mellom basisbevilgning
og ISF har fulgt utviklingen nasjonalt, dvs. at forholdet har endret seg med endringer i ISF-sats og
enhetspris per DRG-poeng nasjonalt. Ingen av de
regionale helseforetakene har valgt egne modeller for ISF til helseforetakene frikoblet fra modellen som brukes mellom staten og de regionale
helseforetakene.
Utvalget har fått en redegjørelse fra de regionale helseforetakene om hvordan de fordeler
basisbevilgningen til helseforetakene. For Helse
Sør-Øst er utgangspunktet at mest mulig av basisbevilgningen til helseforetakene skal fordeles i
inntektsfordelingsmodellen. Enkelte forhold er
likevel holdt utenfor. Dette gjelder oppgaver som
helseforetakene utfører på vegne av det regionale
helseforetaket og andre spesifikke tildelinger til
helseforetak, enkelte regionale tjenester eller
funksjoner og enkelte midler av midlertidig karakter. Det er gjort enkelte endringer i behovskriteriene i fordelingsmodellen sammenlignet med den
nasjonale inntektsfordelingsmodellen. Det er
valgt ikke å inkludere klimakriteriet og sykmeldingskriteriet innenfor somatikk. Videre har regionen fått utført en egen analyse for fordeling av
utgifter til psykisk helsevern, som blant annet har
medført at ikke-vestlige innvandrere er tatt bort
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som behovskriterium. Det er utviklet en egen løsning for prehospitale tjenester. Ved siden av å
håndtere pasientmobilitet, er det i løsningen for
somatikk en egen komponent for lands- og regionfunksjoner ved Oslo universitetssykehus med en
abonnementsordning med forutsetninger knyttet
til volum og pris. Videre gjøres det korreksjoner
for forskjeller i bruk av private og Sunnaas sykehus. Midler til forskning er basert på en kombinasjon av fast og poengbasert fordeling. Det faste
beløpet bygger på en forutsetning om at Oslo universitetssykehus gjennomfører hovedtyngden av
forskningsaktiviteten i regionen.
I juni 2019 besluttet styret i Helse Sør-Øst at
prinsippene i den regionale modellen også skal
legges til grunn for fordeling av midler til somatikk mellom de tre sykehusene med områdeansvar i Oslo sykehusområde fra 2020. De tre sykehusene er Oslo universitetssykehus, Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale
Sykehus. Dette innebærer at det innføres et gjestepasientoppgjør mellom sykehusene i Oslo
sykehusområde for å håndtere pasientmobilitet
mellom sykehusene. Modellen korrigerer videre
for antatt aktivitet knyttet til nasjonale og regionale funksjoner gjennom abonnementsordningen i modellen.
Helse Vest vektlegger at fordelingen av midler
har vært under jevnlig utvikling siden 2004, og at
denne er godt forankret gjennom grundige prosesser i regionen med bistand fra ulike helseøkonomimiljø. Like ressurser skal gis for likt behov, justert
for kostnader utenfor foretakets kontroll. Behovsindeksen følger NOU 2008: 2 Magnussenutvalget
fullt ut både for somatikk, psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det er imidlertid laget en egen indeks for prehospitale tjenester og pasientreiser. Det er også utviklet en kostnadsindeks for somatisk behandling blant annet
knyttet til sykehusstruktur og merkostnader i pasientbehandlingen som følge av forskningsvirksomhet. Analysene av merkostnader i pasientbehandlingen gir ikke eksakte svar på hvor mye av merkostnadene som er frivillige og hvor mye som skyldes forhold utenfor foretakets kontroll. Utøvelsen
av skjønn i modellen er lagt i vektingen av elementene i kostnadsindeksen. Også Helse Vest korrigerer for pasientmobilitet i regionen og bruk av private. Beløpet som fordeles utenfor modellen består
i all hovedsak av inntekter til dekning av pensjonskostnader.
Helse Midt-Norge benytter også prinsippene i
NOU 2008: 2 med fordeling av basisbevilgning
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etter behov og korrigering for kostnadselementer. Det er fastsatt kostnadsindekser som skal
reflektere de kostnadsulempene som helseforetakene har i pasientbehandlingen. Fastsettelsen
av indekser er basert på resultater fra analyser
på nasjonale data i perioden 2005 til 2009. Kostnadsanalysene gir ikke et eksakt svar på hvor
mye av merkostnadene som skyldes forhold
utenfor helseforetaks kontroll. Det er derfor
utøvd skjønn i vekting av kostnadsindeksen. I tillegg er det gjort tilpasninger gjennom hvilke elementer som holdes utenfor modellen. Det er
laget egne modeller for pasientreiser og ambulansetjenester. Dette ble tatt inn i modellen i
2019. Fra 2019 er tilskuddet til utdanning av helsepersonell lagt om. Det korrigeres for pasientmobilitet mellom helseforetakene og bruk av private. Utgangspunktet er at mest mulig av inntektene skal fordeles til helseforetakene gjennom
modellen.
Helse Nord legger til grunn at mest mulig av
inntektene skal fordeles gjennom den regionale
inntektsfordelingsmodellen. I den regionale inntektsfordelingen benytter Helse Nord logikken i
den nasjonale inntektsfordelingsmodellen, men
korrigerer for funksjonsfordeling i tillegg til
kostnadsulemper og pasientmobilitet. Kostnadsulempene er til dels beregnet gjennom lokale
analyser. Helse Nord har egne modeller for
somatikk, tverrfaglig spesialisert rusbehandling,
psykisk helse, ambulanse og pasientreiser. De
tre første undermodellene er kriteriebasert,
ambulanse er historiske kostnader korrigert for
prioriterte satsinger og nye oppgave. Rammen
for pasientreiser er basert på kostnadsnivået per
kommune før oppgaven ble overført, og er
senere korrigert for prioriteringer og funksjonsendringer (blant annet overføring av oppgaver til
nasjonalt selskap).
Kostnader som helseforetakene har liten eller
ingen mulighet til å påvirke belastes det regionale
helseforetaket; luftambulansetjenesten, drift av
felleseide selskaper, pasientskade, en del kjøp fra
private og utlandet og i tillegg til en rekke nasjonale og regionale prosjekter.
Helse Nord valgte å prioritere deler av den
ekstra inntektsveksten i årene 2009 og 2010 til
utvikling og fornyelse av sykehusbygg, medisinsk
teknisk utstyr, IKT mv. Deler av inntektene er
holdt tilbake i det regionale helseforetaket og fordeles gradvis ut til helseforetakene i takt med ferdigstillelsen av store prioriterte prosjekter.
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3.5.2 Omtale av øvrige tilskudd
Den største av de aktivitetsbaserte ordningene er
innsatsstyrt finansiering (ISF), som omfatter innleggelser og poliklinisk virksomhet innenfor somatikk, og fra 2017 også poliklinisk aktivitet innenfor
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Systemet innebærer at en andel av den
samlede finansieringen avhenger av aktivitet.
Andelen som er basert på aktivitet (ISF-satsen) er
nå 50 pst., men har variert i perioden 2002 til 2019
mellom 40 og 60 pst. ISF-satsen var høyest i 2003
og 2005 med 60 pst., og 40 pst. i årene 2004 og 2006
til 2013. Fra 2014 har ISF-satsen vært 50 pst. ISFrefusjonen avhenger av hvor mange og hva slags
pasienter som behandles. Kategoriseringen baserer seg på medisinsk og administrativ informasjon
som sykehusene rutinemessig registrerer og bruker i virksomhetsstyringen.
I tillegg til ISF er det aktivitetsbaserte ordninger for poliklinisk radiologi, laboratorieanalyser
og avtalespesialister. De aktivitetsbaserte ordningene er enten kodeverksbaserte systemer (ISF,
poliklinisk radiologi og laboratorieundersøkelser) eller takstsystemer (privatpraktiserende avtalespesialister). I de kodeverksbaserte systemene
grupperes aktiviteten ut fra medisinske og kostnadsmessige kriterier, som det så knyttes finansiering til.
I 2014 ble det etablert en nasjonal forsøksordning over tre år med kvalitetsbasert finansiering
av sykehusene. Kvalitetsbasert finansiering innebærer at en andel av budsjettet gjøres avhengig av
måloppnåelse på utvalgte kvalitetsindikatorer fra
det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet. I 2015
ble det utført en ekstern evaluering av ordningen
på oppdrag av Helsedirektoratet. Evalueringen
viste at ordningen har gitt et økt fokus på kvalitet
spesielt på regionalt nivå. Det er ikke påvist noen
vesentlige negative vridninger, og det jobbes med
å videreutvikle modellen. Ordningen er videreført
etter prøveperioden og utgjør om lag 0,55 mrd.
kroner i 2019.
De aktivitetsbaserte ordningene som er
beskrevet over, gjelder på nivået mellom staten og
de regionale helseforetakene, som i prinsippet
står fritt til å vurdere hvordan de vil finansiere
egne helseforetak. De regionale helseforetakene
har likevel valgt å videreføre de aktivitetsbaserte
ordningene ut på helseforetaksnivå. Ordinære
kjøpsavtaler med private er basert på priser oppnådd gjennom anbud og er ikke direkte koblet til
ISF. Bruk av private inngår i ISF dersom den
samme aktiviteten inngår i ISF i helseforetakene.
Det er etablert nasjonale og regionale ordninger

mellom regionale helseforetak og helseforetak i
den enkelte region for å ta høyde for pasientmobilitet, blant annet som følge av retten til fritt
behandlingsvalg (tidligere fritt sykehusvalg).
De private ideelle sykehusene (Lovisenberg
Diakonale Sykehus, Diakonhjemmet Sykehus,
Betanien Hospital Skien, Martina Hansen Hospital,
Revmatismesykehuset Lillehammer, Haugesund
Sanitetsforeningens Revmatismesykehus, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Hospitalet Betanien i
Bergen, Jæren DPS, Solli sykehus, Olaviken og
Bjørkeli Voss) har gjennom driftsavtaler inngått et
tett og forpliktende samarbeid med de regionale
helseforetakene. I rettslig forstand betraktes disse
sykehusene som offentlige. Disse sykehusene har
ikke vært kommersielt drevet og inngikk tidligere i
de fylkeskommunale og regionale helseplanene.
Flere av de private ideelle sykehusene er lokalsykehus med områdeansvar. De private ideelle sykehusene har langsiktige driftsavtaler med henholdsvis Helse Sør-Øst og Helse Vest. Det stilles årlig
midler til disposisjon for disse sykehusene med tilhørende krav og rammer tilsvarende de krav og
rammer som de regionale helseforetakene stiller til
egne helseforetak i oppdragsdokumentet. I Difis1
veileder for kjøp av helse- og sosialtjenester står følgende forklaring på hvorfor de private ideelle sykehusene har løpende driftsavtaler som ikke konkurranseutsettes:
«Fremdeles eksisterer en rekke tidsubegrensede
(løpende) avtaler om levering av helse- og sosialtjenester, inngått med ideelle og andre aktører
forut for EØS-avtalens ikrafttredelse 1. januar
1994. Spørsmålet er om slike avtaler må avsluttes og gjøres til gjenstand for kunngjøring og konkurranse i henhold til anskaffelsesreglene. Kontrakter inngått før EØS-avtalens ikrafttredelse
(dvs. før 1.januar 1994) er ikke omfattet av
direktivene om offentlige anskaffelser og EØSavtalens bestemmelser om fri flyt av tjenester.
Anskaffelsesreglene regulerer prosedyrer for inngåelse av kontrakter og påvirker i utgangspunktet ikke innholdet av eksisterende avtaler. Etter
kontraktsinngåelse vil anskaffelsesregelverket,
herunder kravet om forretningsmessighet og konkurranse, i utgangspunktet ikke gjelde. Praksis
fra EU-domstolen tilsier at det offentlige neppe
plikter å si opp tidsubegrensede (løpende) avtaler inngått før EØS-avtalens ikrafttredelse».
Det er rettslig sett ikke mulig nå å inngå nye lignende avtaler med ideelle leverandører av helse1

Direktoratet for forvaltning og IKT.
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og sosialtjenester. De private ideelle sykehusene
får dekket sine kostnader gjennom basisbevilgning og ISF på samme måte som helseforetakene.
I Helse Sør-Øst inngår de private ideelle sykehusene med områdeansvar i Oslo i inntektsfordelingsmodellen. Modellen fordeler først midler til
Oslo sykehusområde som består av Oslo universitetssykehus, Lovisenberg diakonale sykehus og
Diakonhjemmet sykehus. Deretter fordeles disse
midlene mellom sykehusene etter en kostnadsfordelingsnøkkel basert på opptaksområde. I Helse
Vest fordeles inntektene til Haraldsplass Diakonale sykehus som er lokalsykehus i indremedisin
for 145 000 innbyggere i Bergen og Nordhordaland utenfor inntektsfordelingsmodellen.
Fra 2017 er det innført en ordning med kompensasjon for merverdiavgift. Innføringen innebærer at de regionale helseforetakene får tilbakebetalt utgifter til merverdiavgift på varer og tjenester som inngår i driften i virksomheten. Utbetalt
merverdiavgiftskompensasjon utgjorde om lag
6,6 mrd. kroner i 2018. Det vises til nærmere
omtale i punkt 3.6.3.

3.5.3 Utvikling av finansieringsordningene
De aktivitetsbaserte finansieringsordningene er i
kontinuerlig utvikling og endring. Det gjøres rutinemessig mindre årlige endringer i ISF som følge
av oppdateringer i kodeverk, DRG-system og kostnadsvekter for å ivareta endringer i medisinsk
praksis og kostnadsforhold.
Det pågår i tillegg et mer omfattende
utviklingsarbeid i regi av Helsedirektoratet. Tradisjonell behandling i form av innleggelser og polikliniske kontakter grupperes og finansieres ved
hjelp av DRG-systemet. I tillegg finner et stort
omfang av spesialisthelsetjenester sted gjennom
andre typer tjenester som strekker seg over lengre tid og slik at pasienten selv i større grad står
for administrasjon av behandlingen. Disse tjenestene kan ikke kategoriseres og grupperes på
samme måte som tradisjonell behandling. Fra
2017 ble det derfor innført et eget kategoriseringssystem for helsehjelp som ikke kan telles og
klassifiseres etter antall konsultasjoner eller innleggelser, kalt særtjenestegrupper (STG). De
seneste årene er STG-systemet videreutviklet til å
omfatte flere behandlingsformer, blant annet pasientadministrert legemiddelbehandling, hjemmedialyse, nettbasert pasientbehandling, ulike former for avstandsoppfølging og behandling utført
av ambulante team (for eksempel ACT- og FACTteam2). I 2019 er det etablert et nytt kategoriseringssystem for å samle og finansiere samme type
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helsetjenester i og utenfor sykehus, kalt tjenesteforløpsgrupper (TFG). I 2019 gjelder dette dialyse
og utvalgte diagnosegrupper for legemiddelbehandling.
Utviklingsarbeidet i Helsedirektoratet skal
bidra til at finansieringsordningene understøtter
arbeidet med sammenhengende pasientforløp,
bruk av ny teknologi, innovasjon i tjenesteutforming og andre nye og effektive måter å organisere tjenestetilbudet på, for eksempel nye måter å
organisere øyeblikkelig hjelp-tilbudet på. Det er et
mål at finansieringsordningene i størst mulig grad
avspeiler og understøtter medisinsk praksis og
ønsket utvikling.
Det fremgår av mandatet at utvalget ikke skal
vurdere innrettingen på ISF-ordningen.

3.5.4 Finansiering av investeringer
De regionale helseforetakenes helhetlige ansvar
for både drift og investeringer understøttes av
finansieringssystemet. Midler til investeringer og
vedlikehold inngår som en del av basisbevilgningen og er ikke øremerket. Helseforetakene har
ansvar for å prioritere investeringer i bygg og
utstyr og vedlikehold opp mot løpende drift.
Helseforetaksloven § 43 pålegger foretakene å
føre regnskap etter regnskapsloven. Hensikten er
blant annet at kostnader knyttet til investeringer –
kapitalkostnadene – skal framkomme som en årlig
kostnad på lik linje med andre kostnadstyper.
Etter regnskapslovens prinsipp, belaster investeringer regnskapet i hele investeringens levetid
gjennom avskrivningene. Avskrivninger er ikkebetalbare kostnader. Gitt driftsmessig balanse,
kan midlene som er lagt inn i basisrammen for å
dekke avskrivningskostnadene nyttes til nye
investeringer, avdrag på lån, eller sparing til framtidige investeringer. Avskrivningskostnadene var
om lag 6,8 mrd. kroner i 2018.
De regionale helseforetakene har ansvar for å
prioritere mellom ulike investeringsprosjekter i
regionen, planlegging av disse og beslutninger
om igangsetting av byggeprosjekter. Som en del
av styringsdialogen skal de regionale helseforetakene etter en viss tid i planprosessen for
investeringer (konseptfasen), legge fram resultater og vurderinger, sammen med ekstern kvalitetssikring for departementet. Det er satt en
beløpsgrense på 500 mill. kroner for investe2

ACT står for Assertive Community Treatment. FACT står
for Flexible Assertive Community Treatment. Dette er
modeller for å gi oppsøkende tjenester til mennesker med
alvorlige psykiske lidelser og ofte også rusmiddelproblemer som i liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet.
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ringsprosjekter som skal legges fram for departementet.
Det er fire finansieringskilder for investeringer:
– Inntekter (i basisbevilgningen) til å dekke
avskrivinger
– Lån fra staten. Det er adgang til å låne opptil
70 pst. av investeringskostnadene
– Sparing/bidrag fra driften
– Finansiell leasing (fra 2015)
– Salg av eiendom
De regionale helseforetakene kan bare ta opp lån i
den statlige låneordningen som er etablert. Fra
2015 er det gitt adgang til at de regionale helseforetakene kan inngå finansielle leieavtaler med
en kontraktsverdi på inntil 100 mill. kroner. Finansielle leieavtaler utover dette beløpet må forelegges foretaksmøtet.
I de første årene etter reformen ble det bevilget en låneramme i de årlige statsbudsjettene som
departementet hadde fullmakt til å fordele til de
regionale helseforetakene. Departementets fordeling av bevilgningen var basert på den samlede
investeringsporteføljen til de regionale helseforetakene og var ikke prosjektspesifikk. Fra 2009 er
det gitt lån til enkeltprosjekter med en fastsatt
øvre låneramme og med årlige lånebevilgninger
vedtatt ved behandlingen av neste års statsbudsjett. I perioden 2009 til 2013 var øvre låneandel
50 pst. av investeringskostnaden. I 2014 ble øvre
låneandel økt til 70 pst. av investeringskostnaden.
Samtidig ble maksimal avdragstid økt fra 20 til
25 år. I 2019 ble maksimal avdragstid økt til 35 år.
Når et investeringsprosjekt med samlet låneramme over 500 mill. kroner blir forelagt departementet, er det primært prosjektets økonomiske
bæreevne som blir vurdert. Investeringer med en
samlet kostnadsramme under 500 mill. kroner må
i sin helhet dekkes innenfor foretakenes egne
økonomiske rammer (100 pst. egenfinansiering).
Når helseforetakene skal gjennomføre store
investeringer, vil de ofte ikke ha tilstrekkelig
med egen likviditet til å håndtere løpende utbetalinger i planleggings- og byggefasen. De regionale helseforetakene har da mulighet til å omfordele ledig likviditet mellom helseforetakene. Selv
om helseforetakene inntektsfører inntekter til å
dekke avskrivninger i sine regnskaper, kan det
regionale helseforetaket likevel holde tilbake likviditeten. Omfordeling av likviditet benyttes i
ulik grad og på litt ulike måter i de regionale helseforetakene. I statsbudsjettet for 2019 er det
bevilget om lag 5 mrd. kroner i lån til flere ulike
enkeltprosjekter, både pågående og nye prosjek-

ter. Det fremgår av Prop. 1 S (2019–2020) fra
Helse- og omsorgsdepartementet at de regionale
helseforetakene planlegger å investere for om
lag 13 mrd. kroner i 2019 og 73 mrd. kroner i
perioden 2019 til 2022. Dette gjelder både
nybygg, oppgradering av eksisterende bygg, innkjøp av medisinskteknisk utstyr og IKT. Nye prosjekter i 2019 er nye sykehus i Narvik og Hammerfest, universitetslokaler i nye Stavanger universitetssykehus og i tillegg lån og tilskudd til
IKT-prosjektet Helseplattformen i Midt-Norge.
Dette er et prosjekt som skal legge til rette for
elektronisk samhandling mellom spesialisthelsetjenesten, kommuner og fastleger. Ved inngangen til 2018 utgjorde samlete låneopptak til investeringer i de regionale helseforetakene om lag
17,8 mrd. kroner. Av beløpet på 17,8 mrd. kroner
var 14,8 mrd. kroner omgjort til langsiktige lån,
hvor avdrag betales. Resterende 3 mrd. kroner
er byggelån til prosjekter under gjennomføring.

3.6

Endrede rammebetingelser

Det har skjedd en rekke endringer i rammebetingelsene til de regionale helseforetakene i de
senere årene. Nedenfor er det gitt en kort omtale
av større endringer.

3.6.1 Samhandlingsreformen
Samhandlingsreformen fra 2012 ble iverksatt for å
forbedre folkehelsen, øke satsing på forebygging,
og bedre helse- og omsorgstjenester på en effektiv og bærekraftig måte. Reformen har hatt flere
virkemidler; samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommuner, kommunal medfinansiering for
somatiske pasienter i sykehus, betalingsplikt for
utskrivningsklare pasienter, etablering av sengeplasser for heldøgns øyeblikkelig hjelp og økt
kommunalt ansvar for folkehelsearbeid. Som en
del av reformen ble det overført midler fra sykehusene til kommunene.
Betalingssatsen for utskrivningsklare pasienter som fortsatt blir værende i sykehus er
4 880 kroner per døgn i 2019. Effekten av å innføre betalingsplikten har vært at kommunene tar
imot utskrivningsklare pasienter raskere enn tidligere, noe som frigjør kapasitet i sykehusene
(Hagen, 2016). Fra 2019 er ordningen utvidet til
også å omfatte utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Kommunal medfinansiering for somatiske pasienter i sykehus ble avviklet i 2015.

NOU 2019: 24
Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak

3.6.2

Godkjenningsordningen fritt
behandlingsvalg

I 2015 innførte regjeringen Solberg reformen fritt
behandlingsvalg. Hensikten med reformen er å
redusere ventetidene, øke valgfriheten til pasientene og stimulere de offentlige sykehusene til å bli
mer effektive. Reformen fritt behandlingsvalg innebærer for det første at pasienter har fått utvidet sine
muligheter til å velge hvor de ønsker å få behandling. For det andre har de regionale helseforetakene fått i oppdrag å kjøpe mer fra private gjennom
anbud. For det tredje er de offentlige sykehusene
gitt mer frihet til å utnytte eventuell ledig kapasitet i
egne helseforetak finansiert av ISF. Som en del av
reformen er det etablert en godkjenningsordning
der private virksomheter som oppfyller visse krav
kan levere nærmere definerte spesialisthelsetjenester til en pris fastsatt av staten. HELFO er
ansvarlig for å godkjenne og følge opp de virksomhetene som ønsker å bli leverandører med godkjenning. Godkjenningsordningen gjelder ikke de
private ideelle sykehusene med driftsavtale og privatpraktiserende leger og psykologspesialister
med driftsavtale med regionale helseforetak. Godkjenningsordningen omfatter døgnbehandling
innenfor rusbehandling og psykisk helsevern og
enkelte tjenester innenfor somatikk. Utgiftene til
pasientbehandling som omfattes av fritt behandlingsvalg er anslått til 260 mill. kroner i 2019, jf.
Prop. 1 S (2018–2019).

3.6.3

Nøytral merverdiavgift for
helseforetakene

I 2017 ble det innført en ordning med nøytral merverdiavgift for helseforetakene. Ordningen innebærer at helseforetakene får tilbakebetalt utgifter
til merverdiavgift på varer og tjenester som inngår
i driften av virksomheten. Bakgrunnen for ordningen er at regjeringen mener at merverdiavgiften
kan skape en vridning når helseforetakene kan
produsere tjenester med egne ansatte uten merverdiavgift, men blir belastet merverdiavgift dersom tilsvarende tjenester kjøpes av private virksomheter. Merverdiavgiften vil derfor kunne
motivere til egenproduksjon framfor å kjøpe tjenester fra private. De tolv private institusjonene
med langsiktige driftsavtaler med Helse Sør-Øst
og Helse Vest er inkludert i ordningen med nøytral merverdiavgift for helseforetakene på linje
med helseforetakene. For øvrige spesialisthelsetjenester som helseforetakene kjøper fra private
eller gir tilskudd til, gis det en indirekte kompensasjon ved at de regionale helseforetakene får til-
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bake 5 pst. av betalt vederlag eller tilskudd til slike
private virksomheter. Det ble budsjettert med at
ordningen skulle være kostnadsnøytral for staten i
oppstartsåret 2017. Basisbevilgningen til de regionale helseforetakene ble derfor redusert tilsvarende forventet merverdiavgiftskompensasjon fra
staten i innføringsåret (om lag 6 mrd. kroner).
Utbetalt merverdiavgiftskompensasjon er basert
på innsendte oppgaver over faktisk betalt og sjablongmessig beregnet merverdiavgift i løpet av
året.

3.6.4

Utvidet finansieringsansvar for
legemidler
Etter 2006 har de regionale helseforetakene fått
utvidet sitt finansieringsansvar for legemidler til et
økende antall selvadministrerte legemidler som
tidligere ble finansiert over folketrygdens budsjett. Bakgrunnen for at helseforetakene er gitt et
større ansvar på legemiddelområdet, er at finansieringsansvaret i størst mulig grad skal følge
behandlingsansvaret, og underlegges de samme
prinsippene for styring og prioritering som annen
behandling i spesialisthelsetjenesten. Utvalget
viser til nærmere omtale i Meld. St. 34 (2015–
2016) Verdier i pasientens helsetjeneste – Melding om prioritering, som Stortinget sluttet seg til.
Tall som Helse- og omsorgsdepartementet har
innhentet fra Helsedirektoratet høsten 20183 viser
at kostnadene til legemidler i de regionale helseforetakene utgjorde 8,7 mrd. kroner i 2017. Korrigert for utvidet finansieringsansvar tilsvarte dette
en realvekst på 39 pst. i perioden 2006 til 2017.
Beløpet på 8,7 mrd. kroner i 2017 fordelte seg på,
4,4 mrd. kroner til legemidler i sykehus, 4,2 mrd.
kroner til selvadministrerte legemidler og
0,2 mrd. kroner til legemiddelassistert rehabilitering (LAR).
Fra 2006 til 2017 var det en realvekst i kostnader til legemidler i sykehus på 63 pst. Kostnader
til legemidler i sykehus har hatt en økende veksttakt gjennom perioden. I perioden 2006 til 2013
økte kostnadene med 2 til 4 pst. årlig. Fra 2013 til
2016 økte kostnadene med om lag 7 pst. årlig. Fra
2016 til 2017 økte kostnaden med 12 pst.
For selvadministrerte legemidler var kostnadene relativt stabile i perioden fra 2007 til 2011,
med en årlig realvekst i underkant av 1 pst. Deretter kom en periode fra 2011 til 2015 med sterkere
realvekst, hvor kostnadene økte i gjennomsnitt
med om lag 5 pst. årlig. De to siste årene i perioden (2016 og 2017) var kostnadene til selvadminis3
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trerte legemidler relativt stabile, med en liten nedgang på 2 pst. Legemiddelkostnader som andel av
totale kostnader i spesialisthelsetjenesten var stabil i perioden fra 2007 til 2015. Fra 2015 til 2017
har andelen av totale kostnader økt og utgjorde
6 pst. i 2017.

3.6.5 Etablering av system for nye metoder
Medisinsk teknisk utvikling, herunder legemidler, er en viktig kostnadsdriver i spesialisthelsetjenesten. I 2013 ble det etablert et nasjonalt
system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Med metoder menes både forebygging, utredning, diagnostikk, behandling,
rehabilitering og organisering av helsetjenester.
De regionale helseforetakene er sentrale i forvaltningen av systemet, beslutninger om hvilke nye
metoder som skal vurderes, beslutninger om
hvilke nye metoder som skal innføres i spesialisthelsetjenesten og omfanget av bruk av den
enkelte nye metoden som innføres. Systemet skal

legge til rette for at de regionale helseforetakene
kan ivareta sitt sørge for-ansvar overfor befolkningen på en best mulig måte. Målsettingen er å
legge til rette for at pasienter så raskt som mulig
får tilgang til nye, virkningsfulle og trygge metoder og at behandlingsmetoder som er ineffektive
eller skadelige for pasienten ikke brukes. Beslutninger om eventuelt å ta i bruk nye metoder tas
når beslutningsgrunnlaget foreligger, herunder
metodevurdering og resultatet av prisforhandlinger. Det vektlegges at nasjonale beslutninger om
innføring av nye metoder skjer koordinert mellom
de fire regionale helseforetakene for å sikre lik tilgang i hele landet. Beslutningene tas i møte mellom de administrerende direktører i de regionale
helseforetakene som utgjør Beslutningsforum.
Helsedirektoratet koordinerer arbeidet med å ta
nye metoder inn i nasjonale faglige retningslinjer.
Det er etablert et eget nettsted som skal gi alle
aktører og interesserte informasjon om status i
alle saker som er til behandling i systemet.
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Kapittel 4

Inntektsfordelingssystemene for spesialisthelsetjenesten
fra 1986 til 2019

Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner ble innført i 1986, og spesialisthelsetjenesten
var en del av inntektssystemet for fylkeskommunene fram til staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten i 2002. Midlene som fylkeskommunene brukte på spesialisthelsetjenester ble samtidig overført til de regionale helseforetakene
sammen med statens utgifter til de statlige sykehusene. Dette innebar at fordelingen av midler mellom de regionale helseforetakene i de første årene
av helseforetaksreformen var basert på inntektssystemet for fylkeskommunene samt fylkeskommunenes prioriteringer mellom de ulike sektorene.
Nedenfor gis en kort beskrivelse av inntektssystemene for spesialisthelsetjenesten slik det var
i perioden 1986 til 2001, 2002 til 2004, 2005 til 2008
og fra 2009.

4.1

Inntektssystemet for
fylkeskommunene fra 1986 til 2001

Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner ble innført i 1986, og er et system for å fordele
frie inntekter. Frie inntekter er midler kommuner
og fylkeskommuner fritt kan disponere uten
andre føringer fra staten enn gjeldende lover og
regler og består av rammetilskudd og skatteinntekter. Innføringen av inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner innebar en endring i
statens styring av kommunesektoren. Antallet
øremerkede tilskudd rettet mot bestemte formål
ble redusert og erstattet med et generelt tilskudd
som kommuner og fylkeskommuner kunne disponere fritt innenfor gjeldende lov- og regelverk. De
viktigste målsettingene med å innføre inntektssystemet var å oppnå en mer rettferdig inntektsfordeling og oppnå effektiviseringsgevinster ved at
kommuner og fylkeskommuner ble gitt større
handlefrihet og bedre oversikt over egne inntektsforhold. Etter innføringen av inntektssystemet i
1986 ble det foretatt en rekke større og mindre

endringer i systemet fram til 2001. De største
omleggingene skjedde i 1994, da ulike sektortilskudd ble slått sammen til ett utgiftsutjevnende tilskudd, og i 1997 som følge av Rattsøutvalgets første delutredning (NOU 1996: 1). Hovedelementene i inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner etter Rattsøutvalget var inntektsutjevning, utgiftsutjevning, innbyggertilskudd, NordNorge tilskudd, regionaltilskudd og skjønnstilskudd.
Formålet med inntektsutjevningen var å bidra
til utjevning av de økonomiske forutsetningene
for et likeverdig tjenestetilbud mellom fylkeskommunene. Gjennom inntektsutjevningen ble det
foretatt delvis utjevning av forskjeller i skatteinntekter, mens utgiftsutjevningen kompenserte for
forskjeller i beregnet utgiftsbehov. Innbyggertilskuddet skulle ivareta behovet for høyere inntekter fra staten som følge av befolkningsvekst. NordNorge tilskuddet var et regionalpolitisk virkemiddel for å opprettholde et høyt inntektsnivå i de tre
nordligste fylkeskommunene og ble fordelt med
bestemte satser per innbygger. Satsen var høyest i
Finnmark. Utvalget viser til NOU 2005: 18 Fordeling, forenkling, forbedring, for nærmere omtale
av inntektssystemet i kommunene og fylkeskommunene fra 1997 til 2001.
Helsetjenesten utgjorde godt over halvparten
av de totale driftsutgiftene til fylkeskommunene.
Fylkeskommunenes kostnadsnøkkel fra 1997 var
et veid gjennomsnitt av separate kostnadsnøkler
for videregående opplæring, helsetjeneste og samferdsel. Kostnadsnøkkelen for helsetjenester
omfattet somatikk, psykisk helsevern, tannhelsetjenesten, institusjoner for rusmiddelavhengige
og barnevernsinstitusjoner. Den bestod av alderskriterier, andel dødelighet 0 til 64 år, andel skilte
og separerte 16 til 59 år og andel enslige og enslige forsørgere. Alderskriteriene hadde størst
betydning og veide over 80 pst. Kostnadsnøkkelen
hadde ikke kriterier som fanger opp kostnadsvariasjoner som følge av spredt bosetting. Årsaken
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var at en ikke hadde funnet effekter av disse forholdene.

4.2

Inntektssystemet for regionale
helseforetak fra 2002 til 2004

I perioden 2002 til 2004 var inntektene til de regionale helseforetakene basert på anslag for fylkeskommunenes utgifter til spesialisthelsetjenester. I
2002 ble det trukket ut om lag 25,1 mrd. kroner
fra inntektsrammene til fylkeskommunene, tilsvarende om lag halvparten av inntektene. Trekket i
de frie inntektene var korrigert for ISF som ble
innført i 1997 og ble utbetalt fra staten til fylkeskommunene over en egen post på budsjettet til
daværende Sosial- og helsedepartementet. I tillegg ble utgifter til statlige institusjoner (blant
annet Rikshospitalet og Radiumhospitalet) lagt
inn i basisbevilgningen. Det ble lagt til grunn at en
i oppstartsåret ikke skulle foreta store omfordelinger mellom de regionale helseforetakene i forhold
til det driftsnivået som ble overtatt fra fylkeskommunene. Basisbevilgningen til de regionale helseforetakene bestod i tillegg av tilskudd til investeringer og en rekke tidligere øremerkede tilskudd.
I tillegg til basisbevilgningen bestod inntektene til
de regionale helseforetakene av regionsykehustilskudd og tilskudd gjennom Opptrappingsplanen
for psykisk helse (1998 til 2008), ISF og poliklinikktakster.
I 2002 ble det oppnevnt et offentlig utvalg ledet
av professor Terje P. Hagen. Hagenutvalgets
mandat var å gjennomgå hele systemet for finansiering av de regionale helseforetakene, herunder
hvordan basisbevilgningen skulle fordeles mellom de regionale helseforetakene. I påvente av
Hagenutvalgets innstilling, ble det i årene 2002 til
2004 ikke gjort endringer i fordelingen av basisbevilgning mellom de regionale helseforetakene.
Forskjeller i inntektsnivå i de regionale helseforetakene kunne derfor forklares med forskjeller i
inntektsnivå og ulik prioritering i fylkeskommunene.
Omleggingen av finansieringsordningen for
investeringer i 2003 førte til omfordeling av inntekter mellom de regionale helseforetakene. Fordelingen av inntekter i 2002 var basert på kontantfinansiering av konkrete investeringsprosjekter.
Dette ga en svært ulik fordeling mellom de regionale helseforetakene. Fra 2003 ble det lagt til
grunn at disse inntektene skulle inngå som ordinære inntekter i basisbevilgningen til de regionale

helseforetakene. Videre ble midler til å dekke
avskrivingskostnader fordelt etter de regionale
helseforetakenes andel av beregnede avskrivinger
slik de framkom i en foreløpig verdsetting av
helseforetakenes bygninger og utstyr. Effekten av
dette var at det skjedde en viss utjevning i 2003
mellom de regionale helseforetakene målt
i kroner per innbygger.
I 2004 ble det gjort en endring av det tidligere
regionsykehustilskuddet som gikk til fire av de
daværende fem regionale helseforetakene. Tilskuddet var en videreføring fra før 2002, og var en
kompensasjon for høyere kostnader til de fire fylkeskommunene som hadde regionsykehus. Helse
Sør var ikke omfattet av regionsykehustilskuddet.
Rikshospitalet og Radiumhospitalet hadde egne
bevilgninger på statsbudsjettet før 2002. Bevilgningene til disse to tidligere statssykehusene ble
overført til Helse Sør i 2002.
I 2004 ble det opprettet et nytt tilskudd til
forskning, utdanning og nasjonale medisinske
kompetansesentre som skulle dekke alle fem regionale helseforetak. Øremerkede midler til drift av
lands- og flerregionale funksjoner i det tidligere
regionsykehustilskuddet ble overført til basisbevilgningen til Helse Øst, Helse Vest, Helse MidtNorge og Helse Nord. For at Helse Sør skulle bli
omfattet av det nye tilskuddet på lik linje med de
øvrige regionale helseforetakene, ble det overført
midler fra basisbevilgningen til daværende Helse
Sør, til det nye tilskuddet. I 2004 utgjorde tilskuddet totalt 953 mill. kroner (2004–kroner). En
annen viktig endring var at deler av tilskuddet til
forskning ble gjort resultatbasert for å stimulere
til bedre kvalitet på forskning og flere doktorgrader. Det ble lagt til grunn at beløpet som ble fordelt til forskning ikke skulle reflektere faktisk ressursbruk, men gi et økonomisk bidrag til
forskningsaktivitet. I 2006 ble tilskuddet på nytt
endret ved at en flyttet midler til utdanning fra det
tidligere regionsykehustilskuddet til basisbevilgningen.
I perioden 2002 til 2004 ble flere oppgaver
overført til de regionale helseforetakene, blant
annet ansvaret for behandlingshjelpemidler, rusbehandling, pasientreiser og økt finansieringsansvar for laboratorie- og radiologitjenester. Målsettingen med å samle ansvaret for flere tjenester
hos de regionale helseforetakene var å gi et bedre
og mer kostnadseffektivt tilbud gjennom å legge
organisatorisk til rette for å kunne se ulike typer
tjenester i sammenheng.
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4.3

Inntektssystemet for regionale
helseforetak fra 2005 til 2008

NOU 2003: 1 Hagenutvalget leverte sin innstilling
i desember 2002. Hagenutvalget foreslo blant
annet at basisbevilgningen skulle fordeles etter
separate fordelingsnøkler for somatikk og psykisk
helsevern. Inntektsfordelingssystemet fra 2005
fram til 2008, jf. St.meld. nr. 5 (2003–2004), var delvis basert på Hagenutvalgets forslag. Det ble imidlertid gjort flere endringer i modellen for fordeling av basisbevilgning utover det Hagenutvalget
foreslo.
Hagenutvalget la sørge for-ansvaret til grunn
for finansieringen av pasientbehandlingen, og fordelte derfor hele basisbevilgningen til det regionale helseforetaket der pasienten var hjemmehørende og la til grunn kostnadsdekkende gjestepasientpriser (kapitalkostnader inkludert) mellom
de regionale helseforetakene. I St.meld. nr. 5
(2003–2004) ble det valgt å videreføre en modell
med gjestepasientsubsidier til sykehus med landsfunksjoner, i første rekke Rikshospitalet. I forhold
til Hagenutvalgets innstilling ble gjestepasientsubsidien finansiert ved å redusere basisbevilgningen
til andre regionale helseforetak, i første rekke
Helse Øst.
I St.meld. nr. 5 (2003–2004) ble det foreslått å
legge fordelingsnøkler til grunn for fordeling av
basisbevilgning, og i tillegg videreføre blandingsmodellen med basisbevilgning og ISF med nasjonal enhetspris per DRG-poeng. Effektene av dette
ble kompensert ved et særskilt tillegg i basisbevilgningen til Helse Nord. Det hadde skjedd
endringer i kostnadsgrunnlaget som lå til grunn
for Hagenutvalgets analyser (1998 til 2000) og til
implementeringen av ny modell i 2005. Kort
beskrevet ble modellen, som Stortinget sluttet seg
til gjennom Innst. S. nr. 82 (2003–2004), som
følger:
– Fra 2005 ble basisbevilgningen (ekskl. midler
til avskrivinger) fordelt med 50 pst. vekt på fordelingen i 2003 og 50 pst. vekt på fordelingsnøklene i forslaget fra Hagenutvalget. Denne
løsningen ble valgt for å minske omfordelingsvirkningene mellom de regionale helseforetakene sammenlignet med å fordele basisbevilgningen fullt ut etter Hagenutvalgets kriterier.
– Det ble gitt et særskilt tillegg i basisbevilgningen til Helse Nord, finansiert innenfor den
totale bevilgningen til de regionale helseforetakene. Begrunnelsen var at endringene for
Helse Nord, med den modellen departementet
valgte, ellers ville bli uforholdsmessig store.
Tilskuddet til Helse Nord ble finansiert gjen-

–
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nom å trekke fra regionale helseforetak som
kom positivt ut av en overgang til bruk av
Hagenutvalgets kriterier, dvs. Helse Vest og
Helse Midt-Norge. Om lag 28 pst. av de økte
overføringene til Helse Vest og Helse MidtNorge gikk med til dette tilskuddet.
Omleggingen skulle gjennomføres gradvis
over en periode fra 2005–2009. Dette ble gjort
for å unngå for stor overgang mellom gammelt
og nytt bevilgningsnivå for det enkelte regionale helseforetak.

Inntekter til å dekke avskrivinger var en del av
basisbevilgningen. Midlene ble fordelt med
50 pst. vekt på den faktiske fordelingen av kapital
mellom regionale helseforetak og 50 pst. vekt på
fordelingsnøkler. Også her ble det valgt en løsning som skulle redusere omfordelingsvirkningene mellom de regionale helseforetakene. Det
ble imidlertid foretatt en korrigering for gjestepasienter ved at en del av inntektene for å dekke
avskrivinger ble fordelt mellom regionale helseforetak på samme måte som for gjestepasientene.
Den nye fordelingen ble implementert i 2004. Det
var ingen overgangsordning for denne delen av
basisbevilgningen.
Samlet ga modellen som ble valgt som resultat
at bevilgningene til Helse Øst, Helse Sør og Helse
Nord skulle reduseres, mens bevilgningene til
Helse Vest og Helse Midt-Norge skulle økes.
Overgangsperioden begynte i 2005 og var planlagt
å vare til 2009, men ble sluttført i 2007. En overgangsordning kan gjennomføres ved omfordeling
innen eksisterende ramme, ved omfordeling av
vekst eller en kombinasjon av disse to. Overgangsordningen ble gjennomført ved at det ble tilført ekstra midler.
Denne inntektsfordelingsmodellen var utsatt
for en del kritikk. «Skjevfordelingsdebatten» har
sin bakgrunn i at noen regioner ikke fikk en uttelling i basisbevilgningen som en full implementering av Hagenutvalgets forslag til modell ville ha
gitt. Kritikken ble rettet mot de endringer som ble
gjort i forhold til forslagene fra Hagenutvalget og
at en overgangsperiode på fem år var for lang.
Gjennom tilleggsbevilgninger ble overgangsperioden redusert til tre år.
Etter at ny inntektsfordelingsmodell ble innført i 2005, skjedde det en del endringer som
påvirket størrelsen på basisbevilgningen til de
regionale helseforetakene. De viktigste endringene var endringer i ISF-satsen, tilføring av nye
oppgaver til de regionale helseforetakene og endringen i finansieringen av forskning, utdanning og
nasjonale medisinske kompetansesentre. End-
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ringer i ISF-satsen endrer forholdet mellom basisbevilgning og ISF og påvirker størrelsen på basisbevilgningen. Tilsvarende vil også endringer i forholdet mellom basisbevilgning og takster på poliklinikk, privat laboratorie- og røntgenvirksomhet
og avtalespesialister påvirke størrelsen på basisbevilgningen. ISF-satsen gikk opp fra 40 pst. i
2004 til 60 pst. i 2005, og den ble redusert til 40
pst. igjen i 2006.
I 2006 fikk regionale helseforetak fullt finansieringsansvar for pasientreiser, private opptreningsinstitusjoner og premiene til Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Inntekter for nye oppgaver, dvs. NPE, ble fordelt etter prinsippene som
ble lagt til grunn i St.meld. nr. 5 (2003–2004), dvs.
at 50 pst. etter historiske kostnader og 50 pst.
etter fordelingskriteriene til Hagenutvalget. Inntekter til dekning av private opptreningsinstitusjoner og pasientreiser ble fordelt 100 pst. etter historiske kostnader, og lagt på kapittel 732 Regionale
helseforetak, post 70.
Hagenutvalget kom fram til ett sett kriterier
for fordeling av midler til somatisk pasientbehandling og ett sett kriterier for fordeling av midler
innen psykisk helsevern. Vektingen mellom de to
kriteriesettene ble bestemt av faktiske kostnader
for de to områdene. Midler til tverrfaglig spesialisert rusbehandling ble fordelt etter kostnadsnøkkelen for psykisk helsevern.
For syketransport anbefalte Hagenutvalget at
det på lang sikt burde etableres kriterier i inntektssystemet for regionale helseforetak som tok
hensyn til variasjoner i transportbehovet mellom
ulike landsdeler. På kort sikt anbefalte Hagenutvalget at en fordelte ressursene på bakgrunn av
historiske kostnader. Fordeling av midler til pasientreiser til de regionale helseforetak baserte seg
derfor på historiske kostnader i perioden 2005 til
2008.
Fordelingsnøkkelen for somatikk bestod av
alderskriterier og reisetid. Alderskriteriene veide
96 pst, mens reisetidskriteriet veide 4 pst. Kriteriet reisetid til sykehus ble innført fordi Hagenutvalget mente at store avstander ga merkostnader
til akuttberedskap og lengre liggetider. Kriteriet
bidro særlig til å forklare noe av de høye kostnadene i Nord-Norge. Hagenutvalgets analyser av
somatikk ble basert på fylkeskommunenes utgifter til somatisk behandling for årene 1998 til 2000.
Flere ulike behovs- og kostnadsforhold ble
vurdert og analysert. Ingen av indikatorene som
beskrev sosioøkonomiske forhold (andel som kun
har grunnskole, mottar uføretrygd, mottar sosialhjelp, er innvandrer) kunne beskrive utgiftsnivået
på en stabil måte. Heller ikke dødelighet, som tid-

ligere hadde vært inkludert i den fylkeskommunale fordelingsnøkkelen for helsetjenester fra
1997, viste en stabil sammenheng. Dette skyldtes
at dødeligheten var redusert i alle fylker, og at
variasjoner i dødelighet ble redusert på regionnivå.
Hagenutvalgets forslag til fordelingsnøkkel for
psykisk helsevern bestod av alderskriterier, andel
ugifte 35 år og eldre, andel uføretrygdede med
psykiatrisk diagnose, andel sosialhjelpsmottakere
18 til 49 år og utdanningsnivå. I fordelingsnøkkelen veier alderskriteriene om lag 60 pst., og de
ulike sosiale kriteriene om lag 40 pst.
Det ble også gjennomført analyser av fylkesvise variasjoner av utgifter til psykisk helsevern
for å fange opp forhold på kostnadssiden som ev.
skulle tas inn i fordelingsnøkkelen, blant annet
kostnadsulemper knyttet til størrelse, bosettingsmønster og reiseavstander. Ingen sterke og stabile sammenhenger ble avdekket.

4.4

Inntektssystemet for regionale
helseforetak fra 2009

Nåværende inntektsfordelingsmodell ble innført i
2009 og 2010, og bygger på Magnussenutvalget,
som leverte sin innstilling NOU 2008: 2 Fordeling
av inntekter mellom regionale helseforetak, til
Helse- og omsorgsdepartementet i januar 2008.
Prinsippet for modellen er at fordeling av basisbevilgning mellom regionale helseforetak skal
avspeile ulike behov for spesialisthelsetjenester
og ulike kostnader ved å produsere disse tjenestene.
Modellen beregner ressursbehovsindekser
som viser relativt ressursbehov i de regionale helseforetakene. Modellen er basert på separate
behovsindekser for somatikk, psykisk helsevern
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Behovsindeksene vektes sammen ved hjelp av tilhørende
kostnadsandeler på nasjonalt nivå. Alder er en viktig forklaringsfaktor i disse tre behovsindeksene. I
tillegg er det kriterier som skal ta hensyn til ulike
sosiale forhold, for eksempel nivå på dødelighet,
andel sykemeldte og uføretrygdede, andel i Oslo
(storbyfaktor under indeksen for tverrfaglig spesialisert rusbehandling) og andel ikke-vestlige innvandrere (under indeksen for psykisk helsevern).
Det er også lagt inn en vekt for klima og breddegrad. Ressursbehovsindeksen for prehospitale tjenester kompenserer for regionale forskjeller i
behov for og kostnader ved å framskaffe disse tjenestene, basert på regionale forskjeller i reisetid
til nærmeste akuttsykehus. Videre er det lagt inn
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en korreksjon for forskjeller i kapital i regionene.
Modellen kompenserer for regionale forskjeller i
kostnadsforhold ved at behovsindeksen multipliseres med en indeks som reflekterer forskjeller i
kostnader ved å frambringe tjenester i de regionale helseforetakene. Magnussenutvalgets forslag
innebar videre at det særskilte tillegget til Helse
Nord i basisbevilgningen falt bort. Magnussenutvalgets innstilling var enstemmig.
Magnussenutvalget foretok analyser av
omfordelingseffekter på saldert budsjett 2008.
Forslaget medførte en omfordeling av midler
mellom de regionale helseforetakene. Sammenlignet med saldert budsjett 2008 medførte Magnussenutvalgets forslag en omfordeling på om
lag 780 mill. kroner før Magnussenutvalgets forslag til endring i gjestepasientoppgjøret. Magnussenutvalget foreslo en abonnementsmodell
mellom de fire regionale helseforetak der kjøpende helseforetak forplikter seg til å dekke
både kapital og driftskostnader opp til et avtalt
volum. Effekten av utvalgets forslag ble ikke tallfestet i utvalgets innstilling. Departementet
anslo at Helse Sør-Øst ville få over 120 mill. kroner i økte gjestepasientinntekter fra de tre andre
regionale helseforetakene. Dette innebar at
netto omfordelingseffekt ble under 660 mill. kroner, sammenlignet med beløpet i NOU 2008: 2,
når det ble tatt hensyn til utvalgets forslag til
endret gjestepasientoppgjør. Magnussenutvalget
så at deres forslag vil gi betydelige omstillingsutfordringer for Helse Sør-Øst, og anbefalte
overgangsordninger.
Helse Sør-Øst som ble etablert i 2007 var inne i
en krevende samordningsprosess i hovedstaden
og hadde store omstillingsutfordringer som følge
av store underskudd over flere år. Regjeringen
foreslo derfor å gjennomføre ny inntektsfordeling
i tråd med Magnussenutvalgets innstilling over
flere år gjennom ekstraordinær vekst i bevilgningene. Dermed fikk ikke Helse Sør-Øst redusert
sin basisbevilgning, mens de tre andre regionene
fikk økt basisbevilgning i 2009 og 2010 i tråd med
ny inntektsfordelingsmodell.
Magnussenutvalget innstilling var på 3 måneders offentlig høring. Det var flere områder som
pekte seg ut etter høringsrunden: tilskudd til private opptreningsinstitusjoner, bruk av klima- og
breddegradsindeks som fordelingskriterium i
behovsnøkkelen for somatikk, ikke-vestlige innvandrere som fordelingskriterium i behovsnøkkelen for psykisk helsevern og kompensasjon for
forskning i kostnadsindeksen.
I Magnussenutvalgets mandat inngikk vurdering av midler til private opptreningsinstitusjoner.
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Tilskuddet på vel 1 mrd. kroner ble fordelt etter
institusjonenes lokalisering. Helse Vest hadde en
andel av tilskuddet på 6 pst., mens andelen etter
Magnussenutvalgets forslag tilsa nærmere 19 pst.
Magnussenutvalget foreslo å inkludere tilskuddet i
modellen. Dette innebar i stor grad en omfordeling
av midler fra Helse Sør-Øst til Helse Vest. Magnussenutvalget foreslo også å inkludere tilskuddene til
Modum Bad og Viken senter i modellen.
Magnussenutvalgets analyser viste en sterk
sammenheng mellom en klima- og breddegradsindeks og forbruket av helsetjenester. Sammenhengen er lite faglig dokumentert i klinisk og epidemiologisk litteratur. Usikkerhet knyttet til manglende faglig dokumentasjon i klinisk og epidemiologisk litteratur ble håndtert av Magnussenutvalget ved å redusere indeksens vekt i modellen,
slik at den kun inngikk med 1/5 av dens statistiske effekt. Dette innebar en omfordeling av midler fra Helse Sør-Øst til de tre andre regionale helseforetakene. Flere av høringsinstansene (blant
annet Legeforeningen, LO og Oslo kommune) var
kritiske til klimaindeksen.
Magnussenutvalget analyserte hvordan behovet for helsetjenester varierer med ulike sosioøkonomiske kriterier, herunder helsetjenester til personer med innvandrerbakgrunn. Analysene viser
at innvandrere, målt som ikke-vestlige innvandrere, ikke påvirker forbruket av somatiske helsetjenester. Magnussenutvalget mente at det kan
tenkes at dette avspeiler udekket behov, men i
mangel av sikker kunnskap valgte utvalget å utelate ikke-vestlige innvandrere fra behovsnøkkelen
for somatikk. Magnussenutvalget viste til undersøkelser der utbredelsen av psykiske problemer
er nesten 2,5 ganger høyere blant fremmedkulturelle innvandrere enn blant majoritetsbefolkningen. Magnussenutvalget mente at behovs- og
kostnadsmessige forhold trakk i retning av et forhøyet kostnadsbehov knyttet til andelen ikke-vestlige innvandrere, og gruppen ble derfor gitt en
skjønnsmessig innvekting i behovsnøkkelen for
psykisk helsevern. Dette bidro til å øke beregnet
relativt behov for Helse Sør-Øst. Enkelte
høringsinstanser stilte spørsmål ved om ikke innvandrere også burde være med i behovsnøkkelen
for somatikk og om merkostnader for denne gruppen var godt nok ivaretatt i Magnussenutvalgets
arbeid.
Magnussenutvalget ønsket å kompensere for
merkostnader i pasientbehandling som følge av
høy forskningsaktivitet, og mente at de tok høyde
for dette ved å legge vekt på historiske kostnader i
kostnadsindeksen. Magnussenutvalgets forslag
om å vurdere hvordan finansieringen av forsk-
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ningsaktivitet kunne styrkes uten at dette gikk på
bekostning av pasientbehandlingen, fikk bred
støtte i høringen. I tillegg foreslo Magnussenutvalget en justering i tilskuddet til forskning gjennom å redusere andelen basistilskudd fra 40 til 30
pst. og øke aktivitetsandelen (forskningspoeng) til
70 pst. Flere høringsinstanser viste til at Helse
Sør-Øst hadde størst forskningsaktivitet, og var
opptatt av at denne forskningen måtte bli ivaretatt
framover.
Magnussenutvalget foreslo en kostnadsindeks
som baserer seg på reisetid og historisk kostnad.
Reisetid ivaretar kostnadsulemper knyttet til
spredt akuttberedskap. Magnussenutvalgets analyser viste en sammenheng mellom merkostnader
og forskning og utdanning av helsepersonell.
Magnussenutvalget mente at en ivaretok dette
ved å basere deler av kostnadskompensasjonen på
historiske kostnader. Bruken av historisk kostnader ble kritisert i høringen blant annet fordi en
risikerer å kompensere for ineffektivitet.
Magnussenutvalget foreslo å øke gjestepasientoppgjøret fra 80 til 100 pst. ISF med tillegg for
kapitalkostnader. Dette skulle sikre kostnadsdekning ved behandling av pasienter fra andre
regioner. Etter departementets vurdering innebar ny inntektsfordelingsmodell at en i større
grad fordelte inntekter etter behov, og at det derfor var rimelig at bostedsregionen betalte kostnadsdekkende priser. På den annen side ville et
gjestepasientoppgjør basert på 100 pst. ISF i de
fleste tilfeller være høyere enn marginalkostnaden. Departementet mente dette kunne være til
hinder for utnyttelse av ledig kapasitet på tvers
av regionene. For høyspesialisert pasientbehandling (landsfunksjoner og flerregionale funksjoner) mente Magnussenutvalget at prisen burde
fastsettes slik at den balanserte to forhold. For
det første burde den være lav nok til at regionale
helseforetak ikke bygger opp alternativt tilbud i
konkurranse med eksisterende funksjon og dermed påfører samfunnet unødige kostnader. For
det andre burde gjestepasientbetalingen være
høy nok til at den gir en rimelig kostnadsdekning
for det regionale helseforetaket som har en flerregional funksjon. Prisen skulle heller ikke virke
hemmende for etablering av nye behandlingstilbud. Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer hvor landsfunksjoner skal etableres, og problemet med konkurrerende etablering ville derfor være mindre aktuell for høyspesialiserte
funksjoner. Etter en samlet vurdering mente
departementet at en i stedet for å endre gjestepasientoppgjøret, gjorde en omfordeling i basisbevilgningene til regionale helseforetak i hen-

hold til hvilke utslag en økning i gjestepasientoppgjøret til 100 pst. ISF-refusjon samt 6 pst.
kapitalkostnader ville få.
ISF-satsen har også endret seg etter at dagens
inntektsfordelingsmodell ble tatt i bruk i 2009.
Satsen ble økt fra 40 pst. til 50 pst. i 2014.

4.5

Erfaringene med dagens modell

Dagens modell for fordeling av basisbevilgningen
mellom de fire regionale helseforetakene har virket siden 2009, dvs. at den er inne i sitt tiende budsjettår. Magnussenutvalgets forslag til ny inntektsfordelingsmodell innebar en omfordeling av om
lag 780 mill. 2008-kroner fra Helse Sør-Øst til de
tre andre regionene. Magnussenutvalgets forslag
ble sendt på tre måneders høring våren 2008.
Høringsuttalelsene, særlig fra fylkeskommunene,
fulgte et geografisk skille. Helse Vest, Helse MidtNorge og Helse Nord var enige i forslaget og
ønsket innføring i 2009, eventuelt over to år. Helse
Sør-Øst var enig i hovedprinsippene, men mente
at svakheter måtte rettes opp før innføring og at
omfordeling måtte skje gjennom vekst i bevilgningene. Oppsummert var det fem områder som
utpekte seg etter høringsrunden: tilskudd til private opptreningsinstitusjoner, klima- og breddegradsindeks, bruken av innvandrere som kriterium, forskningsaktivitet og kostnadsindeks. Det
vises til nærmere omtale av disse i avsnitt 4.4.
Fram til regjeringen Stoltenberg la fram sitt forslag i oktober 2008 om at innføringen av inntektsfordelingsmodellen skulle skje gjennom vekst i
bevilgningene, var det særlig debatt i media om
klima- og breddegradsindeksen og kompensasjon
for kostnader til forskning. Dette måtte sees i sammenheng med at særlig Helse Sør-Øst fikk mindre
basisbevilgning i Magnussenutvalgets forslag.
Denne debatten stilnet høsten 2008 da budsjettforslaget for 2009 ble lagt frem.
Sammenlignet med perioden før 2009, har det
vært svært liten debatt om dagens modell etter at
den ble innført. Det kan være flere årsaker til
dette. For det første ble dagens inntektsfordelingsmodell innført i tråd Magnussenutvalgets forslag fra 2008, med unntak av forslag til innretning
på økning i gjestepasientprisene og evaluering av
tilskuddet til forskning. En unngikk dermed en
diskusjon der noen regionale helseforetak mente
at de ikke hadde fått tilført de inntektene et offentlig utvalg mente de skulle ha, jf. Hagenutvalget
(NOU 2003: 1). Inntektsfordelingsmodellen ble
videre innført uten reduksjon i basisbevilgningen
til Helse Sør-Øst, men gjennom vekst til de tre
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andre regionene. Ny inntektsfordelingsmodell ble
innført gjennom varig vekst i inntektsrammene i
2009 og 2010 med til sammen over 1,1 mrd. kroner. Dette innebar at de regionene som fikk for
lite i henhold til den såkalte skjevfordelingsdebatten i årene før 2009, dvs. Helse Vest, Helse MidtNorge og Helse Nord fikk økte inntekter. Denne
varige inntektsstyrkingen kom etter en periode
med vedvarende årlige underskudd i de regionale
helseforetakene, og bidro delvis også til at økonomien samlet ble styrket. Ny inntektsfordelingsmodell ble innført samtidig med at de regionale
helseforetakene fikk kontroll og styring med den
løpende driften.
Samlet for landet har de fire regionale helseforetakene årlig hatt positive driftsresultater siden
2009. Denne endringen kan ikke alene tilskrives
innføring av ny inntektsfordelingsmodell. Helse
Sør-Øst hadde negative driftsresultater i 2009 og
2011. Positive driftsresultater er nødvendig for at
helseforetakene skal kunne gjennomføre store
investeringer. Utviklingen siden 2009 må blant
annet ses i sammenheng med at økonomistyringen har blitt bedre og at de økonomiske rammene
har blitt mer forutsigbare. Det har vært endringer
i finansieringen av investeringer og pensjoner, og
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fra 2008 har det vært budsjettert med aktivitetsvekst i de årlige budsjettene, både i ISF og basisbevilgningen.
Utvalget viser til at dagens inntektsfordelingsmodell ble laget med utgangspunkt i de regionale
helseforetakenes ansvarsområder og utfordringer i 2007 til 2008. Det har skjedd flere store
endringer i de regionale helseforetakenes
ansvarsområder og rammebetingelser de siste ti
årene. Utvalget viser til avsnitt 3.6 der endringer i
rammebetingelser som for eksempel samhandlingsreformen og økt ansvar for finansiering av
legemidler er omtalt. Disse endringene er håndtert innenfor dagens inntektsfordelingsmodell.
For eksempel er bevilgninger fra folketrygden
som er overført til de regionale helseforetakene i
forbindelse med overtakelse av finansieringsansvar for legemidler, fordelt mellom de regionale
helseforetakene etter fordelingsnøkkelen i dagens
inntektsfordelingsmodell. Det er ikke gjennomført egne behovsanalyser knyttet til legemidler i
denne perioden, dvs. at det er forutsatt at disse er
i tråd med behovsindeksene for somatikk, psykisk
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i dagens inntektsfordelingsmodell.
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Kapittel 5

Inntektsfordelingssystemer i enkelte andre land
Ulik organisering av helsetjenesten kan gjøre det
vanskelig å sammenligne inntektsfordelingssystemene i ulike land. En gjennomgang av
systemene i andre land vil likevel kunne være
relevant for å vurdere hvordan eventuelle
endringer bør utformes i den norske inntektsfordelingsmodellen.
Det er vanlig å skille mellom skattefinansierte
helsesystemer (som i Norge og de andre nordiske
landene) og helsesystemer som er finansiert med
utgangspunkt i obligatoriske offentlige eller private sykekasser eller forsikringsordninger (som i
USA, Nederland og Tyskland). Utvalget har sett
nærmere på inntektsfordelingssystemene i fem
land: Sverige, Danmark, Skottland, England og
New Zealand. Utfordringsbildet er i stor grad felles internasjonalt: et økende antall eldre og kronisk syke, manglende koordinering mellom sykehus og primærhelsetjenesten, økte forventninger,
krav til effektivisering for å sikre økonomisk
bæreevne, geografisk ulikhet i kvalitet og tilgjengelighet og et økende gap mellom behandlingsmuligheter og tilgjengelige budsjettrammer.
Landene som er omtalt har i likhet med Norge
valgt en organisering med et styringsnivå mellom
staten og sykehusene. Dette er enten i form av et
eget nivå underlagt folkevalgt styring, eller en
desentralisert statlig inndeling som har et geografisk avgrenset sørge for-ansvar knyttet til planlegging og kapasitet. Alle landene har lang tradisjon i å benytte statlige utjevningsordninger for å
begrense variasjonen i de økonomiske forutsetningene for å kunne tilby likeverdige tjenester
nasjonalt. I Sverige og Danmark har nivået med
ansvar for spesialisthelsetjenester også andre
offentlige oppgaver. I Sverige har landstingene
egne inntekter i form av egne utskrevne skatter. I
de andre landene får nivået med ansvar for spesialisthelsetjenester hovedparten av sine inntekter i
form av rammeoverføringer fra staten. Gjennomgangen av inntektsfordelingssystemene i ulike
land i dette kapittelet er blant annet basert på
Penno et al. (2013) og World Health Organization
(2008).

5.1

Sverige

Kommunene og regionene (tidligere landstingene)
i Sverige har et oppgavespekter som omfatter mer
enn helsetjenester. Landets 20 regioner har ansvar
for primær- og spesialisthelsetjeneste og tannhelse
for personer opp til 22 år. Nær 90 pst. av regionenes
totale utgifter på 338 mrd. svenske kroner gikk til
helsetjenester i 2017 (Sveriges Kommuner og
Landsting, 2017). Landets 290 kommuner har
ansvar for pleie og omsorg av eldre og funksjonshemmede. Regionenes inntektskilder består av
egne utskrevne skatter samt overføringer fra staten
gjennom inntektssystemet. I gjennomsnitt finansieres om lag 70 pst. av regionenes kostnader av
egne utskrevne skatter.
I 1993 ble det innført et nytt overføringssystem til svenske kommuner og daværende landsting. Etter innføringen i 1993, har systemet blitt
revidert i flere omganger. Det overordnede formålet med systemet er å utjevne de økonomiske forutsetningene for et likeverdig tjenestetilbud, uavhengig av innbyggernes inntekter og strukturelle
forhold. Inntektssystemet består av fem hovedkomponenter: inntektsutjevning, kostnadsutjevning, strukturtilskudd, en overgangsordning og et
reguleringstilskudd/en reguleringsavgift.
Kostnadsutjevningen utjevner strukturelle
kostnadsulikheter av to slag: ulikheter i behov og
kostnadsstruktur. Kostnadsutjevningen er nøytral
for staten, dvs. at summen av bidrag og innbetaling skal være like stor.
For hver kommune og region beregnes det en
såkalt standardkostnad for de områder de har
ansvar for. Summen av en regions standardkostnader utgjør regionens strukturkostnad. Regioner
som har en strukturkostnad som er høyere enn
landsgjennomsnittet, får et tillegg tilsvarende differansen mellom regionens strukturkostnad og
landsgjennomsnittets strukturkostnad. Regioner
som har en strukturkostnad som er lavere enn
landsgjennomsnittet, får et fratrekk tilsvarende
differansen mellom regionens strukturkostnad og
landsgjennomsnittets strukturkostnad.
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Standardkostnaden for helse- og omsorg
beregnes i dag med en såkalt «matrisemodell».
Hver innbygger tilordnes en gruppe ut fra kjønn,
alder og sosioøkonomiske kriterier. Antallet personer i hver gruppe (det er 852 ulike grupper)
multipliseres så med en pris basert på kostnadene
i daværende Skåne läns landsting i 2008, hvilket
gir en forventet kostnad per region. Til slutt deles
totalsummen med antallet innbyggere i landstinget. Utover matrisemodellens resultat beregnes
tillegg eller fratrekk for kostnader i forekomst av
hiv, merkostnader for spredtbygdhet samt lønnsnivå (Statskontoret, 2014). Til sammen omfordelte modellen 3,7 mrd. kroner i 2018.
Regionene har ansvaret for legemidler. Staten
finansierer imidlertid hoveddelen gjennom et eget
statsbidrag. I 2016 utgjorde statsbidraget om lag
26 mrd. svenske kroner, eller 8 pst. av de totale
inntektene til landstingene. Statsbidraget fordeles
til det enkelte landsting gjennom en egen fordelingsmodell som skal avspeile behovsforskjeller
og ikke faktisk forbruk. Kostnadsutjevning for
legemidler skjer i et system som er frikoblet fra
det ordinære inntektssystemet. Videre gis et særlig bidrag for enkelte kostnadskrevende legemidler som er skjevt fordelt mellom landstingene.
I tabell 5.1 gis en oversikt over kriteriene som
brukes i den svenske inntektsfordelingsmodellen.

5.2

Danmark

Danmark gjennomførte en kommunalreform i
2007. Antall kommuner ble redusert fra 250 til 98,
amtskommunene ble nedlagt og det ble opprettet
fem nye regioner. Hver region har et demokratisk
valgt organ kalt Regionrådet.
Ansvaret for helsetjenester er delt mellom
kommunene og regionene. Kommunene har
blant annet ansvar for helse- og omsorgstjenester,
hjemmesykepleie, forebygging, rusbehandling
og tannpleie.
Regionene har ansvar for sykehusene, psykiatri, allmennlegetjenester, spesialistlegene og
medisintilskudd. Regionene kan ikke skrive ut
skatter selv, men får sine inntekter fra staten og
kommunene. Det lages årlige økonomiavtaler
mellom regjeringen og regionene om de økonomiske rammene for det kommende år.
Regionene har tre ansvarsområder, deriblant
helse. For hvert av de tre ansvarsområdene er det
etablert et øremerket inntektsfordelingssystem.
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Regionene har ikke anledning til å overføre inntekter mellom de ulike ansvarsområdene, men
ubrukte midler på et område kan overføres til
senere bruk.
Rammetilskuddet fra staten utgjør om lag
82 pst. av regionenes inntekter til helseformål.
Kommunal medfinansiering utgjør om lag av
17 pst. av inntektene (Økonomi- og indenrigsministeriet, 2018). Det er i tillegg blant annet en liten
statlig toppfinansiering på om lag 1 pst. som utbetales dersom regionene når enkelte mål knyttet til
å flytte tjenester ut av sykehus og digitalisering
(«nærhedsfinansiering»).
Rammetilskuddet fordeles mellom regionene
etter en fordelingsnøkkel basert på antall innbyggere, alderssammensetning og sosioøkonomiske
kriterier. Antall innbyggere og alderssammensetning har en vekt på om lag 80 pst., og de sosioøkonomiske variablene en vekt på om lag 20 pst.
Indikatorer for geografi og helsetilstand inngår i
de sosioøkonomiske variablene (Økonomi- og
indenrigsminsteriet, 2018).
I tabell 5.1 gis en oversikt over kriteriene som
brukes i den danske inntektsfordelingsmodellen.

5.3

England

Helseministeren og Helsedepartementet har det
overordnede ansvaret for lov- og regelverk, strategi og bevilgninger. National Health Service
(NHS) har siden 1948 hatt ansvaret for den offentlige helsetjenesten i Storbritannia. NHS England
er et forvaltningsorgan direkte underlagt Helsedepartementet. Fra 2013 fikk NHS England ansvaret
for å følge opp bestillerfunksjonen, og organisasjonen disponerer nær 90 pst. av det samlede budsjettet. Av dette går om lag to tredeler til om
lag 200 «Clinical Commissioning Groups» (CCG).
Disse har ansvaret for å bestille nødvendige helsetjenester i et geografisk område. CCG omfatter
alle allmennleger i området, og har et styre som
ledes av en lokal allmennlege.
Om lag 80 pst. av midlene til de ulike CCG fordeles en etter en modell som justerer for forskjeller i behov for helsetjenester og kostnader. Modellen inneholder også en justering for forskjeller i
helsetilstand. Modellen baserer seg på analyse av
individdata for hele befolkningen, ikke bare de
som har mottatt helsetjenester. Justering av kostnader skjer både på bakgrunn av geografi og prispress i sentrale områder (London).
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Skottland

I Skottland er det etablert en modell med 14 regionale helsestyrer (Health Boards). I tillegg er det
7 nasjonale helsestyrer med ansvar for nasjonale
tjenester. De regionale helsestyrene har sørge foransvar for hoveddelen av helsetjenestene til en
befolkning på totalt 5,4 mill. innbyggere (2017)
innenfor et definert geografisk område. Systemet
er kjennetegnet ved at det ikke er noe skille mellom bestiller og utfører slik som i England. Sykehusene styres og finansieres direkte fra de regionale helsestyrene, som er offentlige forvaltningsenheter.
Om lag 70 pst. av budsjettet til de 14 regionale
helsestyrene fordeles etter en inntektsfordelingsmodell. Det er ingen aktivitetsbasert finansiering
av sykehusene slik som i Norge. Inntektsfordelingsmodellen ble utviklet av NHS Skottland i perioden 2005 til 2007. Modellen inneholder en komponent som justerer for forskjeller i størrelse og
sammensetning av befolkningen og en komponent som justerer for forskjeller i ufrivillige kostnader. Modellen består av separate modeller for
ulike behandlingsprogrammer som deretter vektes sammen. Hvert enkelt program har ulik vekting for alder, sosioøkonomiske kriterier og kostnader. Forskrivning fra allmennleger inngår som
et eget behandlingsprogram, men det justeres
ikke for forskjeller i kostnader i modellen siden
forskrivning ikke varierer systematisk med geografisk plassering (ISD Scotland, 2010).

5.5

New Zealand

I New Zealand er ansvaret for å tilby spesialisthelsetjenester til i alt 4,5 mill. innbyggere (2017) lagt
til 20 statlige regionale enheter (District Health
Boards, DHB) av varierende størrelse. Disse er
direkte underlagt Helsedepartementet og helseministeren. District Health Boards er selvstendige
juridiske enheter definert i en egen lov av 2004
(Crown Entities Act 2004).
Den enkelte regionale enhet har sørge foransvar for et definert geografisk område. Midlene
fra staten fordeles for en stor del mellom regionene etter en modell basert på antall innbyggere,
alderssammensetning, sosioøkonomisk kriterier
og kompensasjon for spredt bosetningsmønster.
En betydelig andel til spesifikke formål går imid-

lertid fra departementet til de ulike regionale
enhetene utenom dette systemet.
New Zealand har valgt å bruke forskjeller i
etnisitet som justeringsfaktor og har i tillegg en
justeringsfaktor for udekket behov (Ministry of
Health NZ, 2016). Dette skyldes forskjeller i helsetilstand knyttet til etnisitet. Om lag 20 pst. av
befolkningen identifiserer seg som tilhørende
urbefolkningen maorier eller fra stillehavsøyene
og annet.
Modellen ble evaluert i 2015. Det ble som
følge av denne gjennomgangen foreslått enkelte
mindre justeringer av modellen for bedre å reflektere forskjeller i befolkning og geografi i de ulike
regionale enhetene.

5.6

Utvalgets vurderinger

Hovedinntrykket fra gjennomgangen av de ulike
inntektsfordelingssystemene mellom staten og
nivået som har ansvar for sykehusene, er at det er
betydelige fellestrekk mellom landene. For å fordele inntekter fra statlig nivå brukes modeller
basert på behovs- og kostnadskriterier. Den økonomiske utjevningen foretas gjennom rammeoverføringer som kompenserer for forskjeller i
behov og kostnader. Innenfor disse fellestrekkene
har landene som er vurdert likevel valgt noe ulik
utforming av inntektsfordelingssystemet.
Utvalget har merket seg at landene i stor grad
baserer seg på de samme gruppene av kriterier;
alder, sosioøkonomiske variabler, ulike indikatorer for helsetilstand og kompensasjon for kostnadsulemper. I alle landene har alderskriterier
stor betydning for beregnet utgiftsbehov. Alle landene kompenserer for kostnadsulemper som skyldes et spredt bosettingsmønster, men dette gjøres
på ulike måter.
Forskjellene i inntektsfordelingssystemene i
landene kan skyldes flere forhold. Det er naturlig
at hvilke faktorer som spiller inn, og den relative
effekten av disse, varierer mellom landene. Videre
kan tilgangen på data om innbyggernes helsetilstand, sosioøkonomiske status mv. variere mellom
landene. Politiske prioriteringer vil også kunne
spille inn på hvilke faktorer en justerer for. Inntektssystemene i landene som utvalget har vurdert inkluderer i varierende grad også deler av
primærhelsetjenesten.
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Tabell 5.1 Inntektssystemet i Norge, Sverige og Danmark. Kriterieoversikt.
Land (modell) Aktører

Kriterier

Annet

Norge
(statlig)

Fire statlige regionale
helseforetak med ansvar
for spesialisthelsetjenester

Ingen egne skatteinntekter
Alder
Dødelighet
Aktivitetsbasert
finansiering
Sykmeldte
Uføretrygdede
Arbeidsavklaringspenger
Grunnskole
Levekårsindeks
Klima og breddegrad
Ugifte
Barn som bor med en forsørger
Barnevernstiltak
Ikke-vestlige innvandrere
Sosialhjelpsmottakere
Storbyfaktor
Reiseavstand

Sverige
(regional)

20 regioner med ansvar
for primær- og spesialisthelsetjeneste

Alder
Kjønn
Sivilstand
Sysselsettingsstatus
Inntekt
Botype
Pasienter med hiv
Spredtbygdhet
Lønnsnivå

Egne skatteinntekter
Overføringer fra
kommunene
Aktivitetsbasert tilskudd
fra staten

Danmark
(regional)

5 regioner med ansvar
for primær- og spesialisthelsetjenester

Alder
Barn med enslig
forsørger
Enslige over 65 år
Personer i utleiebolig
Familier på overføringsinntekt
Tapte leveår
Psykiatriske pasienter
Pasienter med diagnosen
schizofreni
Innbyggere på øyer uten fast
forbindelse
Reisetid

Ingen egne skatteinntekter
Resultatbasert
toppfinansiering
Kommunal medfinansiering (aktivitetsbasert)
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Utvalgets tilnærming til arbeidet
6.1

Målsettingen med
inntektsfordelingen

Inntektsfordelingsmodellen fordeler basisbevilgningen mellom de regionale helseforetakene etter
en på forhånd bestemt fordelingsnøkkel. Fordelingsnøkkelen oppdateres årlig. Utvalgets mandat
er å foreta en bred faglig gjennomgang med sikte
på å komme fram til en mest mulig enkel og rettferdig modell for fordeling av basisbevilgning.
Samlet ressursramme i spesialisthelsetjenesten er
en politisk beslutning om ressursfordeling mellom ulike samfunnsområder og inngår ikke i inntektsfordelingsmodellen. At modellen skal være
enkel, vil etter utvalgets mening innebære at den
skal være transparent og etterprøvbar. Utvalget
har videre lagt vekt på at modellen skal være
enkel å oppdatere og at den skal baseres på offentlig tilgjengelig statistikk.
Det er gitt en omfattende beskrivelse av prinsipper og metoder for utforming av befolkningsbaserte inntektsfordelingsmodeller i NOU 2008: 2
Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak. Utvalget viser til denne omtalen for en
nærmere beskrivelse av det teoretiske fundamentet for inntektsfordelingsmodeller som tar hensyn
til forskjeller i behov og kostnader. Modellen som
utvalget foreslår bygger på de samme prinsipper
som ligger til grunn for dagens modell.
Utgangspunktet for inntektsfordelingen er de
regionale helseforetakenes sørge for-ansvar.
Dette ansvaret er knyttet til befolkningen i regionen. Utvalget viser til mandatet hvor det står:
«Regjeringens mål er å skape pasientenes helsetjeneste. Alle skal ha tilgang til likeverdige tjenester av god kvalitet.» Inntektsfordelingen skal
legge til rette for likeverdig tilgang til spesialisthelsetjenester i hele landet.

6.2

Utvalgets tilnærming

Inntektsfordelingssystemet skal gi en fordeling
mellom de fire regionale helseforetakene som på

best mulig måte tar hensyn til regionale forskjeller i behov for spesialisthelsetjenester.
Dette innebærer at utvalget har vurdert:
– Hvilke faktorer som vil kunne påvirke behovet
for spesialisthelsetjenester.
– I hvilken grad det er mulig å operasjonalisere
disse faktorene på en meningsfull måte.
– Hvilket datagrunnlag som er tilgjengelig for å
analysere forholdet mellom behov og de faktorer man mener påvirker behovet.
– Hvordan de ulike faktorene skal veies mot
hverandre.
– Hva slags metodisk tilnærming som vil gi mest
mulig robuste og sikre resultater.
I tillegg må inntektsfordelingsmodellen ta høyde
for at det er forskjeller i kostnadene ved å tilby
likeverdige tjenester i hele landet. Dette innebærer at utvalget også har vurdert:
– Hvilke faktorer som vil kunne påvirke kostnadene ved å produsere spesialisthelsetjenester.
– I hvilken grad det er mulig å operasjonalisere
disse faktorene på en meningsfull måte.
– Hvilket datagrunnlag som er tilgjengelig for å
analysere kostnadsforskjeller mellom helseforetak.
– Hva slags metodisk tilnærming som gir mest
mulig robuste og sikre resultater.

6.2.1

Om analyser av behov for
helsetjenester

Behovet for helsetjenester i en helseregion vil
være summen av innbyggernes individuelle
behov. Begrepet behov har imidlertid ikke noen
entydig definisjon, og er heller ikke lett å operasjonalisere. Et individs behov for helsetjenester
vil være nært knyttet til dets helsetilstand, men
også påvirket av om det finnes tjenester som kan
bedre helsetilstanden, og i hvilken grad individet
kan nyttiggjøre seg disse tjenestene. De bakenforliggende årsakene til at det oppstår behov for
helsetjenester kan være genetiske, de kan være
knyttet til livsstilsfaktorer (for eksempel
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røyking), de kan skyldes påvirkning av ytre forhold (for eksempel luftforurensing), sosiale forhold (for eksempel bo- og oppvekstforhold) og
de kan skyldes akutte hendelser (for eksempel
ulykker).
Det er ikke tilgjengelig informasjon om behov
for spesialisthelsetjenester. Informasjon om tidligere bruk av tjenester antas derfor å være et godt
mål på framtidig behov. I flere forsikringsbaserte
systemer (Nederland, Tyskland, Belgia) benyttes
derfor informasjon om tidligere forbruk av helsetjenester som kriterier for å knytte et ressursbehov til det enkelte forsikringssubjektet (individet).
Ulempen med dette er at det kan være krevende å
oppdatere kriteriene og at de i prinsippet er manipulerbare. En alternativ strategi er å relatere
behovet til karakteristika ved individet og individets omgivelser. En prinsipiell diskusjon av disse
to tilnærmingene finnes i Ellis et al. (2018). Utvalget har i sitt arbeid lagt til grunn at et individ sitt
behov for helsetjenester er knyttet til fire typer
kriterier; alder, sosioøkonomiske forhold, helserelaterte forhold og bosted.
Målet er å identifisere og kvantifisere forhold
som kan påvirke individuelt behov for helsetjenester. Dette benyttes så til å beskrive samlet
behov innen en helseregion. Ikke alle behov kan
eller vil bli dekket i helsetjenesten. Utvalget har i
sine analyser lagt til grunn, og etter beste evne
tatt hensyn til, at forskjeller i kapasitet og tilgjengelighet (tilbudet) vil kunne gi forskjeller i
behovsdekning. Det vil videre kunne være behov
som ikke lar seg dekke fordi det ikke eksisterer
virkningsfulle medisinske tilbud. Behov kan også
forbli udekket dersom individer med behov for
helsetjenester lar være å oppsøke helsetjenesten
eller at de ikke blir henvist videre eller ikke gis tilbud på grunn av manglende kompetanse eller
andre årsaker. Utvalget diskuterer i kapittel 7 om
det er grunn til å tro at det er forskjeller mellom
ulike grupper i befolkningen i terskelen for å oppsøke helsetjenesten.
Utvalget skiller i sine analyser mellom forekomst av sykdom og forbruk av helsetjenester.
Forekomst av sykdom kan beskrives med
utgangspunkt i egenrapportering (for eksempel
selvrapportert helse) eller gjennom studier av
befolkningens sykelighet (epidemiologi). Beskrivelser av helsetilstand og sykelighet vil gi verdifull
informasjon om antall individer som har behov for
helsetjenester, og karakteristika ved disse. Analyser av forekomst av sykdom vil imidlertid ikke i
seg selv si noe om de konsekvenser forekomst av
sykdom gir for forbruket av helsetjenester. Det
siste krever at man kan koble informasjon om res-
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sursbruk knyttet til behandling med forekomst av
sykdommer.
Utvalgets mandat er å foreslå en modell for fordeling av inntekter som skal sette de regionale
helseforetakene i stand til å dekke befolkningens
behov for tjenester på en likeverdig måte. Det
innebærer at informasjon om antall individer med
forekomst av sykdom ikke er tilstrekkelig til å
kunne fordele inntekter. Det er også nødvendig
med de ressursmessige implikasjonene av forskjeller i behov for helsetjenester. Utvalget mener
at informasjon om forbruk av helsetjenester,
under visser forutsetninger, vil vært et tilstrekkelig grunnlag for en slik modell. De forutsetningene som må være oppfylt er:
– For det første må målet på forbruk av helsetjenester ta hensyn til at ulike typer tjenester krever ulik ressursbruk (aggregering av ulike
typer forbruk).
– For det andre må det være mulig å skille mellom forskjeller i forbruk av helsetjenester som
skyldes forskjeller i behov for helsetjenester,
og forskjeller i forbruk av helsetjenester som
skyldes forskjeller i tilgjengelighet til tjenestene, eller forskjeller i kapasitet (korrigere for
forskjeller i tilbud).
– For det tredje må analysene ta hensyn til at forskjeller i forbruk av helsetjenester vil kunne
skyldes ulik terskel for å oppsøke helsetjenesten (korrigere for udekket behov).
– For det fjerde må analysene ta hensyn til at det
også vil kunne være forbruk av helsetjenester
som ikke har sitt utspring i et faktisk behov
(korrigere for unødvendig forbruk).
I kapittel 7 redegjør utvalget for sin analysestrategi og diskuterer i hvilken grad disse forutsetningene er oppfylt.

6.2.2

Prinsipper for valg av kriterier og deres
betydning i behovsanalysene
Dagens behovsnøkler består av kriterier og vekter, som uttrykker relative forskjeller i beregnet
utgiftsbehov. Utvalget har i sitt arbeid bygget
videre på dagens modell, på de analyser som er
gjort i arbeidet med å lage regionale inntektsfordelingsmodeller, på den faglige debatten som har
vært i etterkant av NOU 2008: 2 Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak, og på internasjonale tilnærminger til tilsvarende problemstillinger. Det er en rekke valg som må gjøres i denne
typen analyser, og utvalget har måttet foreta avgjørelser som inneholder elementer av skjønn. I valg
av kriterier har utvalget sett på faktorer som:
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har dokumentert og forventet effekt i analysene,
inngår i andre lands inntektsfordelingsmodeller, og
ut fra medisinsk og helsefaglig litteratur antas
å kunne påvirke behovet for spesialisthelsetjenester.

I valg av kriterier er det også nødvendig å ta hensyn til utvalgets krav om at inntektsfordelingsmodellen skal baseres på offentlig tilgjengelig statistikk og at den skal være enkel å oppdatere.
Utvalget diskuterer behovet for å låse enkelte kriterier i kapittel 7.
Det er et viktig prinsipp i inntektsfordelingsmodeller at mottakerne av inntekter ikke selv skal
kunne påvirke størrelsen på disse gjennom egne
disposisjoner. Derfor prøver man å unngå kriterier som mottakerne selv kan påvirke. Skillet mellom påvirkbare og upåvirkbare kriterier er ikke
absolutt. For eksempel vil lønnsnivå være en størrelse man dels kan kontrollere (gjennom lønnsoppgjør), men dels må ta for gitt fordi det kan
være forskjeller i regionale arbeidsmarkedsforhold.
Utvalget har i noen tilfeller inkludert kriterier
som i teorien kan påvirkes av de regionale helseforetakene. Dette kan gi mulige uheldige insentiver til inntektsmaksimerende atferd. Problemstillingen kan løses på flere måter. En mulighet er å
la kun deler av kriteriet inngå i inntektsfordelingsmodellen. Dette vil redusere insentivene til inntektsmotiverende atferd. En annen løsning vil
være å låse kriteriet til dagens nivå. Dette innebærer at endringer i kriteriet ikke får betydning
for inntektsfordelingen. Utvalget har valgt å låse
kriteriene i kostnadskomponenten og nivået på
gjestepasientoppgjøret.

6.3

Begreper

Forslaget til inntektsfordelingsmodell presenteres
i form av behovs- og kostnadsindekser. Til grunn
for behovsindeksene ligger beregnede behovsnøkler. En behovsnøkkel sier noe om hvor stor
andel av inntektene som skal fordeles på grunnlag
av et bestemt kriterium. Dagens system består av
fire behovsnøkler; en for somatiske tjenester, en
for psykisk helsevern, en for tverrfaglig spesialisert rusbehandling og en for prehospitale tjenester og pasientreiser.
Utvalget benytter følgende begreper:
– Behovsnøkkel. Beskriver et sett kriterier (for
eksempel alder) med tilhørende vekter. Vek-

–

–

–

–

–

–

tene til de ulike kriteriene summerer seg til 1
og hver vekt angir hvor stor andel av inntektene som skal fordeles på grunnlag av et
bestemt kriterium.
Behovsindeks. Indeks som beskriver behovet
for helsetjenester i et regionalt helseforetak
relativt til behovet på landsbasis. Gjennomsnittlig behov vil ha indeks lik 1, og avvik fra denne
kan tolkes som prosent mer- eller mindrebehov i forhold til landsgjennomsnittet.
Behovskomponent. Beløpet som skal fordeles
mellom de regionale helseforetakene for å gi
likeverdig behovsdekning. Et regionalt helseforetak sin andel av behovskomponenten vil
være lik andelen innbyggere multiplisert med
behovsindeksen.
Kostnadsindeks. Indeks som beskriver kostnadsnivået i et regionalt helseforetak relativt til
kostnadsnivået på landsbasis.
Kostnadskomponent. Beløp som skal fordeles
for å kompensere de regionale helseforetakene
for uforskyldte kostnadsforskjeller. Et regionalt helseforetak sin andel av kostnadskomponenten vil bestemmes av størrelsen på aktiviteten og størrelsen på merkostnader i pasientbehandlingen.
Gjestepasientoppgjøret. Noen pasienter blir
behandlet i en annen region enn bostedsregionen. For disse pasientene skjer det et økonomisk oppgjør. Deler av dette oppgjøret inngår i
basisbevilgningen. Det vises til nærmere
omtale i kapittel 11.
Ressursbehovsindeks. Kombinerer behov og
kostnader og beskriver det samlede ressursbehovet relativt til landsgjennomsnittet hensyntatt forskjeller i både behov og kostnadsnivå.

Utvalgets mener at en vellykket implementering
av en inntektsfordelingsmodell er avhengig av at
modellen forstås og har legitimitet. Utvalget velger derfor å presentere modellen på en måte som
etter utvalgets mening gjør det lettere å se hvilke
faktorer som bestemmer forskjeller i behov og
kostnadskompensasjon.
Utvalget presenterer derfor i kapittel 12 følgende:
– En samlet behovsindeks for behandlingsaktiviteten samt delindekser for somatiske tjenester,
psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling sammen og psykisk
helsevern for barn og unge.
– En kostnadsindeks som beskriver relativt regionalt kostnadsnivå for behandlingsaktiviteten
samt delindekser for somatiske tjenester, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesi-
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–

alisert rusbehandling sammen og psykisk
helsevern for barn og unge.
En ressursbehovsindeks for prehospitale tjenester og pasientreiser.
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På denne måten vil man se hva som bestemmer den samlede fordelingen av basisbevilgning
mellom de regionale helseforetakene.
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Behandling av forskjeller i behov for helsetjenester
Dersom det ikke tas hensyn til forskjeller i behov
for helsetjenester vil den enkleste form for inntektsfordeling kunne basere seg på antall innbyggere. En slik modell vil imidlertid ikke legge til
rette for likeverdige helsetjenester. En inntektsfordelingsmodell som skal ha tillit og legitimitet
må derfor også ta hensyn til mulige geografiske
forskjeller i behovet for helsetjenester, og geografiske forskjeller i kostnader for å kunne tilby
disse tjenestene. I kapittel 8 har utvalget vurdert
kostnadsforskjeller det vil være nødvendig å kompensere for i inntektsfordelingsmodellen.
Befolkningens behov for helsetjenester vil
være summen av behovene til den enkelte innbygger. Behovet for helsetjenester påvirkes av en
rekke ulike forhold. Utfordringen er å identifisere
og måle disse på en slik måte at det kan brukes i
en inntektsfordelingsmodell.

7.1

Ressursbruk og fordeling mellom
tjenesteområder

Utvalgets analyser av behov baserer seg på data
om behandlingsaktiviteten som rapporteres til
Norsk pasientregister. Disse tallene viser at nær
halvparten av befolkningen, eller om lag 2,5 mill.
personer, var i kontakt med den somatiske spesialisthelsetjenesten i 2017. Tilsvarende tall for psykisk helsevern var 193 000 personer i psykisk
helsevern for voksne og 59 000 personer i psykisk
helsevern for barn og unge. I underkant av 33 000
personer mottok behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. I 2017 utgjorde kostnadene til
somatiske spesialisthelsetjenester over 100 mrd.
kroner, eller over to tredjedeler av de regionale
helseforetakenes totale kostnader. Kostnadene til
psykisk helsevern utgjorde om lag 24 mrd. kroner
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling om lag
5 mrd. kroner (Helsedirektoratet, 2018a). Figur
7.1 viser de totale kostnadene i spesialisthelsetjenesten i 2017 fordelt på ulike tjenesteområder.

120 000
104 038
100 000
Somatikk
Psykisk helsevern voksne
Psykisk helsevern barn og unge
TSB
Ambulanse
Pasienttransport
Annet

80 000

60 000

40 000

20 000

19 243
4 539

5 464

0

Figur 7.1 Kostnader til ulike tjenesteområder i 2017, mill. kroner.
Kategorien «Annet» omfatter RHF-administrasjon og personalpolitiske tiltak.
Kilde: Helsedirektoratet
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Figur 7.2 Fordeling av aktivitet på omsorgsnivå. 2017.
Kilde: Helsedirektoratet.

Pasientbehandlingen kan kategoriseres på
flere måter. En kategorisering er øyeblikkelig
hjelp og planlagt eller elektiv behandling. Pasientbehandlingen kan også kategoriseres etter
omsorgsnivå, dvs. polikliniske kontakter, dagbehandling og døgnbehandling. Polikliniske kontakter utgjør størstedelen av aktiviteten. Figur 7.2
viser den prosentvise fordelingen av kontakter i
spesialisthelsetjenesten, i form av døgnopphold,
dagbehandlinger og polikliniske kontakter innen-

for somatikk, psykisk helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn og unge og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling.
Selv om poliklinisk virksomhet utgjør størsteparten av aktiviteten målt i antall kontakter i
somatikken, er det døgnaktiviteten som er klart
mest ressurskrevende. Dette illustreres i figur 7.3.
Tallene for ressursbruk tar utgangspunkt i andelen DRG-poeng døgnopphold, dagbehandlinger

100,0 %
20,1 %
80,0 %

60,0 %

7,0 %

84,2 %

40,0 %

72,8 %

20,0 %
4,7 %
11,1 %
0,0 %
Antall kontakter
Døgnopphold

DRG-poeng
Dagbehandlinger

Polikliniske kontakter

Figur 7.3 Fordeling av aktivitet og ressursbruk på omsorgsnivå. 2017.
Kilde: Helsedirektoratet.
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og polikliniske kontakter utgjør av den totale
DRG-aktiviteten.
En stor andel av ressursene i spesialisthelsetjenesten går til få pasienter. Det framgår av Helsedirektoratets rapport Helhet og sammenheng (Helsedirektoratet 2018b) at om lag 63 pst. av ressursene i somatisk spesialisthelsetjeneste ble brukt
på 10 pst. av pasientene i 2017. 50 pst. av gruppen
stormottakere var i alderen 67 år og eldre. Innenfor psykisk helsevern for voksne står om lag 10
pst. av pasientene for 80 pst. av ressursbruken.
Det er noe geografisk variasjon i andelen stormottakere og hvor mye ressurser som blir brukt på
denne gruppen. Variasjonen kan skyldes forskjeller i behov. Andre faktorer som ulik organisering
og arbeidsdeling kan også spille inn.

7.1.1 Utviklingstrekk etter NOU 2008: 2
Dagens inntektsfordelingsmodell er basert på
analyser av aktivitet og kostnader for perioden
2003 til 2005. Utvalget vil peke på enkelte
utviklingstrekk som kan være av betydning når
det gjøres nye analyser av hvilke forhold som
påvirker behovet for spesialisthelsetjenester.
7.1.1.1

Færre liggedøgn, og mer dagbehandling
og poliklinikk
Figur 7.4, 7.5 og 7.6 viser utvikling i antall opphold
(utskrivninger), liggetid og polikliniske konsultasjoner i perioden 2005 til 2017 innenfor somatikk,

psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Utviklingen i perioden er indeksert
slik at nivået i 2005 er satt lik 100. Som det framgår av figurene, har det vært en langvarig trend
med færre liggedøgn, nedgang i liggetid og mer
poliklinikk innenfor både somatiske tjenester og
psykisk helsevern. Samtidig har det vært en nedgang i antall døgnplasser. Innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling har trenden med færre liggedøgn og mer poliklinikk skjedd samtidig med
en økning i antall døgnplasser som følge av kapasitetsoppbygging.1

7.1.1.2

Endringer i sykdomsbyrde

Sykdomsbyrde er et av flere mål på helsetilstanden
i befolkningen. Tradisjonelt har oversikten over
befolkningens helsetilstand i stor grad vært basert
på dødelighet, ofte presentert som forventet levealder eller andel døde av ulike dødsårsaker (Folkehelseinstituttet, 2018a). Dødelighet er en viktig
indikator for helsetilstanden, men med klare
begrensninger. Mange lidelser fører ikke nødvendigvis til at man lever kortere, men kan likevel
medføre lidelse og helsetap og forårsake betydelig
bruk av offentlige helseressurser. En fullstendig
oversikt over helsetilstanden i en befolkning må
derfor inkludere både informasjon om dødelighet
1

Vær oppmerksom på endringer i perioden som medfører at
utviklingen ikke er direkte sammenlignbar mellom år.
Dette gjelder særlig årene 2014 til 2015.
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Figur 7.4 Utvikling i antall opphold (utskrivninger), liggetid og polikliniske konsultasjoner 2005–2017.
Somatikk. 2005 = 100.
Kilde: Statistisk sentralbyrå.
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Figur 7.5 Utvikling i antall opphold (utskrivninger), liggetid og polikliniske konsultasjoner 2005–2017. Psykisk
helsevern. 2005 = 100.
Kilde: Statistisk sentralbyrå

og dødsårsaker, og informasjon om helsetap grunnet sykdommer eller skader som ikke nødvendigvis er forbundet med økt dødelighet.
Sykdomsbyrden i et land kan måles som summen av tapte leveår og leveår levd med sykdom –
helsetapsjusterte leveår (på engelsk: DisabilityAdjusted Life Years, eller DALYs). Enkelt sagt tilsvarer en DALY et tapt leveår med god helse.

Dette målet fanger også opp helsetap ved kronisk
sykdom og andre sykdomsepisoder som ikke
medfører død.
Figur 7.7 viser at de fem viktigste årsakene til
tapte gode leveår i Norge i 2017 var kreft, hjerteog karsykdommer, muskel- og skjelettsykdommer, nevrologiske sykdommer og psykiske lidelser.
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Figur 7.6 Utvikling i antall opphold (utskrivninger), gjennomsnittlig liggetid og polikliniske konsultasjoner
2005–2017. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 2005 = 100.
Kilde: Statistisk sentralbyrå
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Figur 7.7 Sykdomsbyrden i Norge, målt som tapte gode leveår (DALYs) i 2017.
På grunn av usikkerhet knyttet til beregning av DALY, bør ikke denne listen leses som en streng rangering. Det er imidlertid åpenbart at noen sykdommer skiller seg ut som klart større bidragsytere til sykdomsbyrden enn andre.
Kilde: Institute for Health Metrics and Evaluation. Data tilrettelagt av Folkehelseinstituttet.

Beregninger av tapte gode leveår gjør det
mulig å sammenlikne helsetilstanden i befolkningen over tid. Figur 7.8 og 7.9 viser endringer i sykdomsbyrde fra 2004 til 2017 knyttet til kategorier i
figur 7.7 med et høyt antall tapte leveår (alkoholog ruslidelser er slått sammen). Figur 7.8 viser at
det har vært en betydelig nedgang i antallet tapte
gode leveår knyttet til hjerte- og karsykdommer,
og delvis knyttet til alkohol- og ruslidelser. For de
øvrige kategoriene har det vært en økning på mellom 5 og 23 pst.
Figur 7.9 viser at bildet ser annerledes ut når
det justeres for befolkningsstørrelse og alder. Justert for disse størrelsene, har det vært en reduksjon i sykdomsbyrden knyttet til de fleste sykdomsgrupper i perioden 2004 til 2017.
Det er viktig å påpeke at vi ikke kan tallfeste
hva som driver disse endringene. Det er nærliggende å tro at endringene er knyttet til forekomst
av tilstander, tiltak i helse- og omsorgstjenestene
og endringer i levevaner. Forskjellen på figur 7.8

og 7.9 illustrerer betydningen av befolkningsvekst
og demografiske endringer (endret alderssammensetning).

7.1.1.3

Opptrappingsplanen for psykisk
helsevern og innføringen av
prioriteringsregelen
Etablering av distriktspsykiatriske sentre var et
hovedgrep i opptrappingsplanen for psykisk helse
i perioden 1998 til 2008. Alle kommuner er knyttet
til et distriktspsykiatrisk senter lokalisert utenfor
sykehus, med unntak av i Helse Nord-Trøndelag,
der helseforetaket har valgt å integrere det distriktspsykiatriske senteret i de to sykehusene. I
2015 var det i alt 72 distriktspsykiatriske sentre
med et befolkningsgrunnlag som varierte fra
under 10 000 til over 120 000. Distriktspsykiatriske senter skal gi et desentralisert tilbud om
utredning, behandling og akutt helsehjelp når det
trengs, i nært samarbeid med kommunene i opp-
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Figur 7.8 Prosentvis endring i sykdomsbyrde, målt som tapte gode leveår (2004–2017). Utvalgte tilstander.
Figuren omfatter tilstander med et høyt antall tapte gode leveår i 2017. Alkohol- og ruslidelser er slått sammen til én kategori. Figuren angir kun endring i sykdomsbyrde knyttet til de ulike kategoriene, ikke hvor stor sykdomsbyrde som kan knyttes til hver av
dem.
Kilde: Institute for Health Metrics and Evaluation. Data tilrettelagt av Folkehelseinstituttet.

Økt sykdomsbyrde Î

taksområdet, og dekke alle vanlige behov på spesialistnivå. Det omfatter tilbud til mennesker med
angst, depresjon, tvangslidelser, psykoser, spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser, ADHD,
traumer, rusavhengighet, alderspsykiatri med
mer. Psykisk helsevern i sykehus skal ivareta
sjeldne eller særlig kompliserte tilstander. Eksem-

pler er sikkerhetspsykiatri, lukkede akuttavdelinger, særlig alvorlige spiseforstyrrelser,
alvorlig alderspsykiatri og alvorlige personlighetsforstyrrelser.
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling omfatter avrusning, akutt behandling, utredning og spesialisert behandling i poliklinikk eller døgninstitu-
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Figur 7.9 Prosentvis endring i sykdomsbyrde, målt som tapte gode leveår per 100 000 innbyggere (2004–
2017). Aldersjusterte DALYs. Utvalgte tilstander.
Kilde: Institute for Health Metrics and Evaluation. Data tilrettelagt av Folkehelseinstituttet.
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sjon, institusjonsplasser der rusavhengige kan
holdes tilbake uten eget samtykke, og legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Private står for
over halvparten av døgnkapasiteten i tverrfaglig
spesialisert rusbehandling. De regionale helseforetakenes avtaler med private fastsetter antallet
døgnplasser i form av korttids- og langtidsplasser,
antall oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjoner. Avtalene setter også kvalitetskrav og andre
krav til tjenestene som skal oppfylles.
I oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene for årene 2006 til 2010 og 2014 til 2019
er det stilt krav om at det skal være høyere vekst
innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling hver for seg enn for somatikk
på regionnivå (prioriteringsregelen). Prioriteringsregelen måles i 2019 gjennom endring i kostnader, ventetid og aktivitet. Helse- og omsorgsdepartementet har redegjort for årlig måloppnåelse
på regionnivå i de årlige budsjettforslagene til
Stortinget. Helsedirektoratet har også publisert
egne rapporter om måloppnåelse i enkelte år, se
blant annet rapporten Kostnader i spesialisthelsetjenesten (Helsedirektoratet, 2019a). Det varierer
om målet er nådd for de ulike indikatorene i de
fire regionene i de ulike årene.

7.1.1.4 Kvalitetsregistre og helseatlas
Det nasjonale systemet for kvalitetsindikatorer ble
innført i 2003. Kvalitetsindikatorene gir pasienter
og pårørende et grunnlag for å kunne ta kvalifiserte og informerte valg, de gir informasjon om
kvaliteten i tjenestene og benyttes til kvalitetsstyring og kvalitetsforbedring. Helsedirektoratet har
fra 2012 et lovpålagt ansvar for å utvikle, formidle
og vedlikeholde nasjonale kvalitetsindikatorer,
basert på ulike datakilder. Ved utgangen av 2018
var det 177 nasjonale kvalitetsindikatorer. Resultater for disse publiseres regelmessig på
helsenorge.no. De nasjonale kvalitetsindikatorene
fordeler seg på områdene somatisk helsetjeneste,
psykisk helsevern, rusbehandling, kommunale
helse- og omsorgstjenester, akuttmedisinske tjenester og legemidler.
Ved siden av faglige retningslinjer og nasjonale kvalitetsindikatorer er etablering og bruk av
nasjonale medisinske kvalitetsregistre et sentralt
virkemiddel for å bidra til kunnskapsbasert praksis og systematisk forbedringsarbeid. Per februar
2019 var det 51 kvalitetsregistre med nasjonal status. Hovedformålet med de medisinske kvalitetsregistrene er å dokumentere behandlingsforløp

og pasientrapporterte resultater, som grunnlag
for kvalitetsforbedring og forskning.
Uønsket variasjon utfordrer prinsippet om likeverdig tilgang til helsetjenester og reiser spørsmål
om riktig prioritering og planlegging i spesialisthelsetjenesten. I oppdragsdokumentet til de regionale
helseforetakene er det tidligere stilt krav om at de
regionale helseforetakene skal analysere variasjon i
kvalitet, kapasitetsutnyttelse, effektivitet og tilgjengelighet og bruke dette som verktøy i forbedringsarbeidet. I de årlige kvalitetsmeldingene presenteres forskjellene/variasjonen mellom de regionale
helseforetakene på ulike indikatorer.
Helseatlas og kvalitetsregistre er viktige virkemidler for å avdekke variasjon i tilbud som ikke
kan forklares med forskjeller i behov. NOU 2016:
25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten viser til at ulikhet i tilbud bekreftes av ulike
rapporter fra Senter for klinisk dokumentasjon og
evaluering (SKDE). I en rapport fra 2015 (SKDE,
2015) er forbruket av 12 vanlige dagkirurgiske
inngrep analysert med utgangspunkt i helseforetakenes boområder. Undersøkelsen viser at forbruket varierer til dels svært mye mellom befolkningene i boområdene. For 9 av 12 inngrep har
områdene med høyest forbruk over dobbelt så
høy rate som områdene med lavest forbruk. Rapporten konkluderer med at uten kjent variasjon i
sykelighet må en slik variasjon vurderes som uforklarlig, og dermed som et uttrykk for at disse inngrepene ikke er likeverdig fordelt i befolkningen.
Variasjonen må derfor også kunne kalles uberettiget. En oppdatering av helseatlaset for dagkirurgi
ble publisert i 2018 (SKDE, 2018). Det viser at det
har vært en betydelig nedgang i omfanget av inngrep som har dokumentert lav nytte. Variasjonen
mellom geografiske områder er imidlertid ikke
redusert i samme omfang, og for enkelte prosedyrer har den økt.
Det er utarbeidet ni norske helseatlas så langt,
jf. helseatlas.no. Det er laget helseatlas for bruk av
helsetjenester for temaene dagkirurgi, barn,
nyfødte, eldre, kronisk obstruktiv lungesykdom
(kols), ortopedi, gynekologi og fødselshjelp.
Samtlige atlas har påvist geografisk variasjon i helsetjenestebruk som er vurdert som uberettiget.
Atlasene gir god oversikt over den geografiske
variasjonen i bruk av helsetjenester, men sier ikke
noe om hva som er riktig nivå for en helsetjeneste
og hva som er årsakene til, og konsekvensene av,
variasjonen som beskrives.
I avsnitt 7.4 er det redegjort for hvordan forskjeller i tilbud er håndtert i analysene.
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7.1.1.5 Samhandlingsreformen
Samhandlingsreformen fra 2012 etablerte flere
virkemidler for å stimulere kommunene til økt
innsats i forebygging, tidlig intervensjon og etablering av alternativer til bruk av spesialisthelsetjenester:
– En egen lov om folkehelsearbeid definerte et
klarere ansvar på kommunene.
– Kommunal medfinansiering av innleggelser og
konsultasjoner ved sykehusene skulle motivere kommunene til å utvikle andre alternativer til bruk av sykehus.
– Betaling for utskrivningsklare pasienter skulle
stimulere kommunene til å ta hjem disse pasientene raskere.
– Etablering av kommunale øyeblikkelig hjelp
døgntilbud skulle bidra til å hindre innleggelse
av eldre pasienter.
I tillegg ble det utviklet et avtaleverk mellom kommunene og helseforetakene med mål om å forbedre samhandlingsrutinene.
En prosessevaluering av reformen (Hagen,
2016) viser at effekten av kommunal medfinansiering har vært svak og har ikke hatt signifikante
effekter på antall pasientopphold ved sykehusene.
Kommunal medfinansiering ble avviklet fra 1.
januar 2015. Betalingsordningen for utskrivningsklare pasienter har hatt en markant effekt og
redusert liggetiden for disse pasientene. Endringen har også bidratt til en generell reduksjon i
liggetiden i de somatiske sykehusene. Effekten av
øyeblikkelig hjelp døgntilbud er i tråd med målsettingene. Generelt sett har innføring av dette tilbudet bidratt til å redusere antall sykehusinnleggelser. Effekten er sterkest for pasienter over 80 år
som legges inn akutt ved indremedisinske
avdelinger og der det er lege i vakt 24 timer i døgnet 7 dager i uken og når tilbudet er samlokalisert
med legevakt. Det vises også til omtale av samhandlingsreformen i punkt 3.6.1.

7.1.1.6 Utvidet finansieringsansvar for legemidler
Etter 2006 har de regionale helseforetakene fått
ansvaret for å finansiere et økende antall legemidler som tidligere ble finansiert over folketrygdens
budsjett. Bakgrunnen for at helseforetakene har
fått et større ansvar på legemiddelområdet, er at
finansieringsansvaret i størst mulig grad skal
følge behandlingsansvaret og underlegges de
samme prinsippene for styring og prioritering
som annen behandling i spesialisthelsetjenesten.
Utvalget viser til nærmere omtale i Meld. St. 34

Kapittel 7

(2015–2016) Verdier i pasientens helsetjeneste –
Melding om prioritering, som Stortinget sluttet
seg til.

7.1.2

Utvalgets vurderinger

Utvalget har i dette kapittelet pekt på sentrale
utviklingstrekk i spesialisthelsetjenesten i perioden etter NOU 2008: 2. Dels dreier dette seg om
organisatoriske endringer (samhandlingsreformen), politiske prioriteringer (prioriteringsregelen), endringer i sykelighet (sykdomsbyrde), utvidet finansieringsansvar (legemidler) og endringer
i behandlingsformer. Utvalget finner at alt dette er
forhold som trekker i retning av at dagens behovsnøkler ikke fanger opp forskjeller i behov på en
god nok måte, og dermed motiverer nye analyser.
Utvalget har ikke gjennomført egne analyser av
legemidler. Utvalget legger til grunn at dette i all
hovedsak fanges opp i de oppdaterte analysene.
Utvalget mener at problemstillingen knyttet til
legemidler først og fremst er en diskusjon om veksten i de årlige budsjettene har vært stor nok til å
kunne ivareta det økte ansvaret. En vurdering av
størrelsen på de samlede budsjettene til de regionale helseforetakene er en politisk beslutning og
inngår ikke i utvalgets mandat.

7.2

Forhold som påvirker
befolkningens behov for
spesialisthelsetjenester

Som beskrevet i kapittel 6 velger utvalget en tilnærming som innebærer at forskjeller i forbruk av
spesialisthelsetjenester forklares utfra karakteristika ved individet og individets omgivelser. Det
skilles i analysene mellom fire typer forhold som
utvalget mener kan påvirke forbruket av spesialisthelsetjenester: Alder, sosioøkonomiske forhold, helserelaterte forhold og forhold ved bostedet. Mens det må antas å være en direkte sammenheng både mellom alder og helsetjenestebruk og mellom helserelaterte forhold og helsetjenestebruk,
vil
sammenhengen
mellom
sosioøkonomiske forhold og helsetjenesteforbruk
være mer indirekte.

7.2.1

Alder

Det er godt dokumentert at behovet for spesialisthelsetjenester varierer med alder. Forbruket av
somatiske spesialisthelsetjenester er høyere blant
den eldre delen av befolkningen. Andel av befolkingen som bruker somatiske helsetjenester
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Figur 7.10 Estimerte DRG-poeng per 1000 innbyggere, fordelt etter kjønn og alder i 2016. Somatikk.
Kilde: Helsedirektoratet, 2017.

(pasienter per innbygger) øker med alderen.
Eldre er også mer ressurskrevende pasienter.
Antall episoder per innbygger og ikke minst antall
DRG-poeng per innbygger øker mye mer med
alderen enn forbruksraten. DRG-poeng per innbygger er 8 ganger høyere for befolkningen over
90 år, enn for gruppen mellom 0 og 17 år, jf. figur
7.10 (Helsedirektoratet, 2017).

Aldersprofilen i bruk av psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling er annerledes enn for somatikk, jf. figur 7.11. Kontakt med
psykisk helsevern er aller mest vanlig for jenter i
alderen 16 til 17 år (om lag 12 pst.) og for gutter
mellom 13 og 15 år (om lag 7 pst.). Blant voksne
synker andelen personer som følges opp av psykisk helsevern med alderen. Etter pensjonsalder
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Figur 7.11 Antall personer per 1000 innbygger i kontakt med psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling. 2018.
Kilde: Helsedirektoratet, 2019b.

NOU 2019: 24
Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak

er andelen nede på om lag 2 pst. av befolkningen.
Innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling er
andelen menn som har kontakt med tjenestene
klart høyere enn blant kvinner. Det er svært få
personer over 70 år som får oppfølging fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling sammenlignet
med i yngre aldersgrupper.
I Folkehelseinstituttets undersøkelse Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig
spesialisert rusbehandling i 2017 (PasOpp) var
median alder blant respondentene 37 år. Respondentenes svar på hvor gamle de var da de fikk et
rusproblem var imidlertid 16 år (median) og 21 år i
gjennomsnitt.
Pasienter i psykisk helsevern har ulike sykdommer og behov for tjenester. Noen sykdommer
har lett og forbigående påvirkning av funksjon og
krever kortvarig og gjerne poliklinisk behandling
i spesialisthelsetjenesten. Andre sykdommer som
innebærer livslang og kostbar oppfølging i spesialisthelsetjenesten opptrer i tenårene eller ung voksen alder. Det er godt dokumentert at mennesker
med alvorlige psykiske lidelser lever 15 til 20 år
kortere enn resten av befolkningen. Den viktigste
årsaken til det er tapte leveår som følge av somatisk sykdom.
Alder er inkludert i utvalgets analyser innenfor
alle tjenesteområder.

7.2.2 Sosiale og økonomiske forhold
Sosial ulikhet i helse kan forstås på flere måter,
både gjennom individuelle og strukturelle forklaringsmodeller. Helseatferdsmodeller tar utgangspunkt i at det er forskjell i helseatferd mellom sosioøkonomiske grupper. Psykososiale modeller tar
utgangspunkt i at psykososiale mekanismer kan
forklare sosiale ulikheter i helseatferd og helse.
Psykososiale risikofaktorer utløser ulike biologiske
prosesser. Sosial ulikhet eksponerer mennesker i
ulik grad for stressreaksjoner av livshendelser og
-omstendigheter. Stressreaksjonene påvirker også
evnen til mestring og atferdsendring. Psykososiale
risikofaktorer omfatter blant annet lav selvfølelse,
svake eller negative sosiale relasjoner, liten kontroll
og autonomi i arbeid og i livet. En tredje forklaringsmodell knytter helseulikhetene til ulikheter i
materielle faktorer; sosial deprivasjon og fattigdom
eksponerer mennesker for helserisikoer (gjennom
boligstandard, arbeidsvilkår, nabolag mv.). Helseulikheter er ikke bare knyttet til de verst stilte, men
ses mellom alle trinnene i det sosioøkonomiske
hierarkiet (sosial gradient). Disse forklaringsmodellene flettes sammen i livsløpsmodellen, som
sier at helse reflekterer mønstre av sosiale, psyko-
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sosiale og biologiske fordeler eller ulemper som
mennesket opplever gjennom livsløpet.
«Regnbuemodellen» til Dahlgren og Whitehead (se figur 7.12) er ofte brukt som utgangspunkt for å beskrive faktorer som skaper sosiale
ulikheter i helse. Modellen illustrerer at ulikheter
i sosiale og økonomiske faktorer påvirker risikoen
for sykdom og tilgang til effektiv behandling.
Innerst i sirkelen står individene med individuelle
faktorer som alder, kjønn og genetikk. Individene
er omgitt av flere lag med faktorer som påvirker
helsen, som livsstilsfaktorer, nærmiljø og sosiale
relasjoner, leve- og arbeidsbetingelser, og mer
generelle sosiale, økonomiske, kulturelle og miljømessige betingelser. De ytre lagene danner
ramme for og påvirker faktorene i lagene innenfor. Modellen peker på flere grupper av faktorer
relatert til sosiale og økonomiske forhold som kan
påvirke forskjeller i behov for spesialisthelsetjenester mellom de regionale helseforetakene, som
livsstilsfaktorer, familierelasjoner, utdanning,
arbeidsmarkedsposisjon, bosted mv.
I NOU 2008: 2 er det en relativt omfattende
drøfting av ulike sosiale og økonomiske forhold
som etter utvalgets mening har dokumentert
betydning for befolkningens helsetilstand og dermed etterspørselen etter spesialisthelsetjenester. I
NOU 2008: 2 ble det vist til St.meld. nr. 20 (2006 –
2007) – Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller, som tar for seg forskjeller som følger
av utdanning, yrke og inntekt. I tillegg ble det vist
til rapporten Sosial ulikhet i helse fra Folkehelseinstituttet (2007) som gir en oversikt over sosial
ulikhet i helse og risikofaktorer for sykdom i
Norge i dag.
De studier som er gjort etter NOU 2008: 2
bekrefter i stor grad at sosiale og økonomiske forhold har betydning for bruken av helsetjenester.
Den siste folkehelserapporten til Folkehelseinstituttet (Folkehelseinstituttet, 2018b) viser at det
fortsatt er store helseforskjeller i Norge. Rapporten oppsummerer at helsen blir bedre for hvert
trinn på den sosioøkonomiske stigen og at de sosiale helseforskjellene gjelder for nesten alle sykdommer, skader og plager, og forskjellene finnes i
alle aldersgrupper, og hos menn og kvinner. Rapporten viser også at de sosiale forskjellene i forventet levealder øker, og forskjellen i forventet
levealder ved 35-årsalderen mellom de med henholdsvis høy og lav utdanning i gjennomsnitt er
fem år for kvinner og over seks år for menn (figur
7.13). Rapporten viser også at det er sosioøkonomiske forskjeller i levevaner. For eksempel øker
andelen som røyker med lavere utdanningslengde, mens bare 5 pst. av 25 til 74 år gamle
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Figur 7.12 Årsaker til sosiale ulikheter i helse. «Regnbuemodellen» til Dahlgren og Whitehead.
Kilde: Folkehelseinstituttet, 2018b (etter Whitehead og Dahlgren, 1991).

menn med universitets- eller høyskoleutdanning
røyker, er andelen hele 25 pst. i gruppen som kun
har grunnskoleutdanning.
Sosiale helseulikheter ble også dokumentert i
rapporten Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt (Dahl et al., 2014). Der vises det til
at i den voksne befolkningen rapporterer 36 pst.
blant dem med kun grunnskoleutdanning at de
har langvarig begrensende sykdom eller plage,
mot 17 pst. blant dem med høyere utdanning.
Andelene som rapporterer muskel- og skjelettlidelser er henholdsvis 39 og 16 pst.
Det er også en klar gradient etter utdanning for
mange helseplager blant eldre. For flere av plagene
er det mer enn dobbelt så store andeler blant de
som har kortest utdanning, sammenlignet med de
som har høyest utdanning. For eksempel rapporterer 43 pst. om mindre god generell helse blant
mennene med lavest utdanning, mens dette bare
gjaldt 23 pst. av mennene med høyest utdanning.
Det vises i rapporten også til at å være uten
arbeid øker risikoen for å ha en langvarig lidelse

omtrent tre ganger for menn og opp mot fire ganger for kvinner. En stor del av denne forskjellen
skyldes sortering av folk med ulik helse inn og ut
av arbeidslivet. Men forskjellene kan også dels
komme av ulik fordeling av levekårene mellom
grupper i og utenfor arbeidsmarkedet. Høyere
inntekt og materiell standard, økonomisk trygghet og sosial status som gjerne følger med yrkesdeltakelse, er gunstig for helsen.
Sosial ulikhet i selvrapportert helse bekreftes i
Statistisk sentralbyrås Levekårsundersøkelse om
helse fra 2015 (Lunde et al., 2017). Levekårsundersøkelsen viser også at det er sosial ulikhet i bruk av
helsetjenester. Mens andelen som har vært innlagt
på sykehus er høyere for de med lav utdanning enn
de med høy utdanning, snus dette bilde for bruk av
legespesialister (på poliklinikk eller hos privat spesialist), se figur 7.14 og 7.15. Tilsvarende finner
Godager og Iversen (2013) at bruken av private
spesialister er høyere blant personer med høy inntekt. Elstad (2018) finner høyere bruk av spesialisthelsetjenester siste 18 måneder av livet blant perso-
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Figur 7.13 Forskjeller i forventet levealder mellom lav og høy utdanning. 1961–2015.
Kilde: Folkehelseinstituttet, 2018b.

ner med høy utdanning. Det er også studier som
indikerer forskjeller i behandling av enkeltsykdommer etter inntekts- og utdanningsnivå (Nilssen et
al, 2016; Sulo et al, 2016).
En pasientkartlegging som SINTEF utførte
(Ose og Pettersen, 2012) på oppdrag av Helsedirektoratet omfattet blant annet en beskrivelse av sosioøkonomiske kjennetegn ved pasienter i døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne. Kartleg-

gingen viste at både kvinner og menn har betydelig
høyere sannsynlighet for å være døgnpasienter i
psykisk helsevern for voksne om de har lav utdanning. Men kvinner har også høy sannsynlighet for å
være døgnpasient i psykisk helsevern om de har
fullført høyere utdanning eller om de kun har fullført grunnskolen. Blant menn er det ikke samme
mønster, der høyere utdanning ser ut til å gi en mer
beskyttende effekt.
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Figur 7.14 Andel som vært innlagt på sykehus siste 12 måneder. Alder og helsetilstand. Utdanning. 2015.
Kilde: Lunde et al., 2017.
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Figur 7.15 Andel som vært hos legespesialist siste 12 måneder. Alder og helsetilstand. Utdanning. 2015.
Kilde: Lunde et al., 2017.

Innvandrere utgjorde 17,7 pst. av totalbefolkningen i 20172, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Vi
vet at det er store variasjoner i helse etter blant
annet kjønn, alder, landbakgrunn, innvandringsårsak, botid og utdanning (Abebe et al., 2014). Det er
også store ulikheter i levekår. Kunnskapen om innvandreres helse og faktorer som påvirker denne er
stor grad basert på helseundersøkelse som er mer
enn 10 år gamle. Hvilke grupper som utgjør de
største innvandrergruppene i Norge har endret seg
betydelig siden disse dataene ble samlet inn. Det
betyr at mye av kunnskapen er utdatert. Det er derfor et stort behov for befolkningsstudier basert på
nye data om forekomst av sykdommer og risiko og
beskyttelsesfaktorer for fysiske og psykiske helseplager blant innvandrere.
Statistisk sentralbyrå publiserte i 2017 rapporten Levekår blant innvandrere i Norge 2016 og i
2018 rapporten Levekår blant norskfødte med innvandrerforeldre i Norge 2016. Rapportene presenterer resultatene for Levekårsundersøkelsen blant
personer med innvandrerbakgrunn 2016. Innvandrere og norskfødte barn av innvandrerforeldre
fra tolv land har blitt intervjuet om en rekke forhold som levekår, holdninger og verdier, boforhold, helse og økonomi.
Hovedformålet med undersøkelsen var å få
kunnskap om innvandreres og deres norskfødte
barns levekår i Norge, og å oppdatere den kunn2

Inkluderer både innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra alle land utenfor Norge.

skapen man har fått gjennom tidligere levekårsundersøkelser. Man ønsket å sammenligne med de
generelle levekårene i Norge, mellom store innvandrergrupper og mellom innvandrere og deres
norskfødte barn.
Norskfødte med innvandrerforeldre vurderer
sin helse som god, og som i befolkningen i samme
aldersgruppe har få nedsatt funksjonsevne. Det er
noe vanligere med psykiske helseplager blant de
norskfødte med innvandrerforeldre enn i den
jevnaldrende befolkningen. Når det kommer til
livsstilsvaner som trening, røyking og alkoholkonsum finner Statistisk sentralbyrå større kjønnsforskjeller enn i befolkningen ellers. Det er også
store forskjeller i livsstilsvaner etter foreldrenes
fødeland.
To av helseindikatorene i Statistisk sentralbyrås undersøkelse viser at innvandrere har noe
større helseproblemer enn et representativt
utvalg av hele befolkningen med samme alders-,
kjønns- og bostedsprofil. En lavere andel av innvandrerne vurderer sin helse som «svært god
eller god», og andelen med psykiske helseplager
er større blant innvandrerne. Forekomsten av
kronisk sykdom, nedsatt funksjonsevne og andelen med minst én av de på forhånd oppgitte diagnosene, er på den annen side omtrent den samme
blant innvandrerne som i befolkningen ellers.
Alder og kjønn skiller mer mellom god og dårlig
helse blant innvandrerne enn i den øvrige befolkningen. Blant unge er det små eller nærmest ikkeeksisterende forskjeller i helse mellom innvan-

NOU 2019: 24
Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak

drere og hele befolkningen. Forskjellene blir langt
mer tydelige i innvandreres disfavør blant eldre.
Kvinnelige innvandrere rapporterer dessuten mer
helseproblemer enn mannlige innvandrere. Det er
også til dels store forskjeller i helse etter opprinnelsesland. På flere av indikatorene er det innvandrere fra Tyrkia, Pakistan og Irak som oppgir
størst helseproblemer, mens innvandrere fra
Somalia, Eritrea og Polen oppgir minst helseproblemer. Innvandrerne fra Iran, Irak og Tyrkia oppgir størst helseproblemer innenfor psykisk helse,
mens innvandrere fra Somalia, Sri Lanka, Vietnam
og Eritrea oppgir minst problemer.
Antallet norske studier av innvandrer og bruk
av spesialisthelsetjenester er svært begrenset.
Ulike analyser av registerdata identifiserer til dels
store forskjeller i henhold til landbakgrunn når det
gjelder bruk av spesialisthelsetjenester (Elstad et
al., 2015; Abebe et al., 2017). Noen innvandrere,
med bakgrunn fra for eksempel Iran, har høyere
forbruk av psykiatriske spesialisthelsetjenester enn
befolkningen for øvrig. Men hovedtendensen er at
flere innvandrere har et relativt lavt forbruk av psykiatriske spesialisthelsetjenester sammenlignet
med befolkningen for øvrig. Det er imidlertid lite
som tyder på at innvandrere har færre helseproblemer sammenlignet med befolkningen for øvrig.
Ulike barrierer kan hindre tilgang til og bruk av
helsetjenester, og man kan snakke om barrierer på
pasientnivå, tilbydernivå og systemnivå (Scheppers
et al., 2006).
Utvalget finner det godt dokumentert at sosiale og økonomiske forhold har betydning for helsetilstanden, og dermed helseforbruket. Samtidig
viser flere studier at personer med høy utdanning
eller inntekt har høyere forbruk av noen tjenester,
når man korrigerer for behov. Det kan synes som
om forbruket blant disse gruppene blir høyere jo
mer spesialiserte tjenestene er, jo mer avanserte
inngrep det dreier seg om og jo dyrere behandlingen er. Det er derfor ikke uproblematisk å tolke
forskjeller i bruk av tjenester mellom ulike sosioøkonomiske grupper som utslag av forskjeller i
behov. Utvalget kommer tilbake til dette i sin diskusjon av valg av metode i punkt 7.4.3.

7.2.3 Helserelaterte forhold
Behovet for helsetjenester avhenger av helsetilstand. I mangel av informasjon om helsetilstand
kan informasjon om tidligere forbruk av helsetjenester benyttes. Variabler som antas å henge tett
sammen med helsetilstanden kan også brukes.
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Informasjon om helsetilstand som diskutert over
tilnærmes gjennom opplysninger om diagnoser
eller medikamentbruk. Det er vel kjent at forbruket av helsetjenester øker i siste del av livet. Helsedirektoratet (2018b) viser et betydelig merforbruk av tjenester siste leveår for både somatikk,
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dødelighet antas derfor å være en
viktig faktor for å forklare forskjeller i behov. Forskjellen i behandlingskostnader i siste leveår sammenlignet med befolkningen generelt avtar med
alder etter 30- til 40-årsalderen. Trygdestatus vil
også være en indikasjon på helsetilstanden og må
antas å være assosiert med høyere behov for helsetjenester. Dette vil både gjelde sykmelding, uføretrygd og arbeids- og avklaringspenger.

7.2.4 Forhold ved bostedet
Forhold ved bostedet kan være knyttet til sosiale
forhold og levekår for befolkningen som helhet. I
NOU 2008: 2 inkluderes flere forhold som beskriver bosted. For det første benyttes en indeks for
levekår, som baseres på enkeltelementer i Statistisk sentralbyrås levekårsindeks. Denne indeksen har ikke blitt publisert siden 2010 og er derfor
ikke oppdatert etter dette. For det andre inngår
flere av de sosioøkonomiske variablene også på
kommunenivå i analysene. Dette innebærer for
eksempel at ikke bare egen utdanning, men også
utdanningsnivået i kommunen, vil kunne ha
betydning for behovet for somatiske helsetjenester. I NOU 2008: 2 inkluderes en indeks for
klima og breddegrad. Denne har vært gjenstand
for en bred diskusjon, og utvalget har gjort et
omfattende arbeid både med å oppdatere denne
indeksen og med å teste dens stabilitet i de ulike
analysene.
7.2.5 Tilbudssidevariabler
Som beskrevet i kapittel 6 er det viktig å ta hensyn til forskjeller i tilbud og tilgjengelighet når
man skal benytte forbruksdata til å si noe om
behov. Et problem ved forbruksanalyser er at
resultatene kan gjenspeile historiske forbruksmønstre og dermed også hvilket helsetilbud som
har vært gitt. Utvalgets analysemetode søker å
isolere effektene av behandlingsbehovet på forbruket ved å kontrollere for forskjeller i kapasitet
både i de kommunale helse- og omsorgstjenestene og i spesialisthelsetjenesten.
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Tidligere analyser – NOU 2008: 2

Magnussenutvalget (NOU 2008: 2) foreslo en
modell der ulike behovsnøkler ble vektet sammen
basert på de ulike tjenestenes andel av den totale
ressursbruken, og deretter multiplisert med en
kostnadsindeks. På bakgrunn av analysene foreslo utvalget ulike behovsnøkler for somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og en ressursbehovsindeks for prehospitale tjenester og pasientreiser. I tidligere modell
(før 2009) var inntekter til dekning av tverrfaglig
spesialisert rusbehandling fordelt etter behovsnøkkelen for psykisk helsevern. Tidligere analyser dokumenterte sterke sammenhenger mellom
rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser. Prehospitale tjenester var i tidligere modell inkludert
i behovsnøkkelen for somatikk. Inntekter til dekning av pasientreiser ble fordelt utenfor modellen
basert på historisk kostnad.
I utformingen av behovsnøkkelen for somatikk tok utvalget utgangspunkt i alder som da var
det eneste behovskriteriet i gjeldende inntektsfordelingsmodell. Effekten av ulike sosioøkonomiske kriterier, helsekriterier og klima og breddegrad ble også vurdert.
Analysene viste at alder som forventet hadde
stor betydning for forbruket av sykehustjenester.
Analysene dokumenterte videre at dødelighet,
legemeldt sykefravær, uføretrygd og rehabiliteringspenger var assosiert med etterspørselen
etter spesialisthelsetjenester. Disse kriteriene ble
derfor inkludert i behovsnøkkelen for somatikk.
Antall trygdemottakere kan i teorien påvirkes av
beslutninger i helseforetakene. Innsats helseforetakene gjør for å bidra til å redusere sykefravær vil
gi reduserte inntekter for helseforetakene. For å
unngå mulige uheldige insentiver ble derfor variabelen beregnet som et glidende gjennomsnitt over
flere år og deretter låst til dette nivået.
Analysene viste at andelen med grunnskole
som høyeste utdanning i alderen 20 til 59 år hadde
en forventet positiv effekt på forbruk når variabelen ble målt på kommunenivå. Også andre levekårsindikatorer på kommunenivå hadde betydning for
behovet for sykehustjenester. Det ble beregnet en
levekårsindeks basert på et gjennomsnitt av tre
delindekser for arbeidsledighet, voldskriminalitet
og attføring som ble tatt med som kriterium.
Analysene viste videre at klima (kald sommer,
varm vinter, mye nedbør) og breddegrad hadde
betydning for forbruket av somatiske spesialisthelsetjenester. Analysene viste en sterk sammenheng mellom klima og breddegrad og forbruk av
spesialisthelsetjenester. Dette var en ny variabel i

utforming av inntektsfordelingsmodeller, og det
ble derfor foreslått innvektet skjønnsmessig i
behovsnøkkelen med 20 pst. av beregnet vekt.
Klima- og breddegradsindeksen bidro til å øke
beregnet behov i Helse Nord, Helse Vest og Helse
Midt-Norge, mens Helse Sør-Øst fikk redusert
beregnet behov.
Forslag til behovsnøkkel for somatikk i NOU
2008: 2 inkluderte dermed alder, dødelighet,
andel sykmeldte, andel uføretrygdede, andel med
rehabiliteringspenger, andel grunnskole, levekårsindeks (arbeidsledighet, voldskriminalitet og attføring) og en indeks for klima og breddegrad
(sommertemperatur, vintertemperatur, nedbør og
breddegrad). Forslaget til behovsnøkkel skilte
seg vesentlig fra eksisterende nøkkel gjennom å
ta hensyn til helsekriterier, sosioøkonomiske kriterier og klima og breddegrad i tillegg til alder.
Behovsnøkkelen for psykisk helsevern
baserte seg på delanalyser av data for voksne og
data for barn og unge. I analysene av psykisk
helsevern for voksne tok man utgangspunkt i de
ulike kriteriene i gjeldende behovsnøkkel for psykisk helsevern. I analysene for barn og unge
undersøkte man en rekke nye faktorer.
Analysene viste at alder, andel ugifte, andel uføretrygdede med psykiatrisk diagnose og andel
med kun grunnskole fortsatt hadde betydning for
forbruket av helsetjenester. Analyseresultatene
tilsa videre at andel barn som bor med en forelder,
barnevernstiltak og andel uføretrygdede samvarierte med behov for psykiske helsetjenester og derfor skulle inkluderes i behovsnøkkelen for psykisk
helsevern. Det ble anbefalt at kriteriet som ble
basert på andel uføretrygdede ble beregnet som
gjennomsnitt over en tidsperiode og deretter låst.
Analysene for psykisk helsevern for voksne ga
ikke mulighet for å undersøke mulige effekter på
etterspørselen av ikke-vestlige innvandrere. Det
ble vist til undersøkelser som viste at utbredelsen
av psykiske lidelser var nesten 2,5 ganger høyere
blant ikke-vestlige innvandrere enn blant majoritetsbefolkningen. Man mente derfor at ulike forhold trakk i retning av et høyere behov for tjenester for ikke-vestlige innvandrere og at det var
grunnlag for å gi ikke-vestlige innvandrere en
skjønnsmessig innvekting i behovsnøkkelen for
psykisk helsevern. Innvektingen av kriteriet var
basert på en antagelse om at forbruket blant ikkevestlige innvandrere var dobbelt så høyt som for
gjennomsnittet. Den skjønnsmessige innvektingen av innvandrerkriteriet bidro til å øke beregnet
relativt behov for Helse Sør-Øst.
Ulike klimavariable (kald sommer, varm vinter, mye nedbør og breddegrad) hadde også her
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betydning for forbruket. Datagrunnlaget satte
begrensninger i mulighetene for å kunne analysere klimavariablenes effekter på forbruket av
psykisk helsevern for voksne. Analysene viste
ingen systematiske og stabile effekter av klima og
breddegrad på forbruket av barne- og ungdomspsykiatriske tjenester.
Forslag til behovsnøkkel for psykisk helsevern
i NOU 2008: 2 inkluderte dermed alder, andel
ugifte, andel uføretrygdede med psykiatrisk diagnose, andel grunnskole, andel barn som bor med
en forelder, barnevernstiltak, andel uføretrygdede
og ikke-vestlige innvandrere. Sammenlignet med
somatikk fikk alder noe mindre betydning i
behovsnøkkelen for psykisk helsevern. Årsaken
til dette var at analysene viste at andre kriterier
enn alder hadde større betydning for å kunne forklare variasjoner i beregnet behov innenfor psykisk helsevern sammenlignet med somatikk.
Det ble gjennomført egne analyser av behovet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling, som
var et område som ikke tidligere var analysert for
seg selv. Analysene av behovet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling tok utgangspunkt i mange
av de samme faktorene som for psykisk helsevern. De ulike faktorene hadde imidlertid ulik
betydning. Datagrunnlaget satte begrensinger for
hvilke variabler som kunne analyseres. Analysene
ga blant annet ikke mulighet til å analysere eventuelle effekter av klima og breddegrad på forbruket av tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Analysene viste at alder, andel ugifte, andel
uføretrygdede med psykiatrisk diagnose, andel
sosialhjelpsmottakere og andel med kun grunnskole hadde betydning for forbruket av tverrfaglig
spesialisert rusbehandling. Det ble anbefalt at kriteriet andel uføretrygdede med psykiatrisk diagnose ble beregnet som et gjennomsnitt over en
tidsperiode og deretter låst.
Analysene av tverrfaglig spesialisert rusbehandling ga ikke mulighet for å undersøke mulig
merforbruk av tverrfaglig spesialisert rusbehandling i storbyer. Man mente det kunne argumenteres for at omfanget av rusmiddelavhengighet og
dermed behandlingsbehovene var større i Oslo
enn ellers i landet. I forslaget til nøkler ble derfor
Oslo gitt en skjønnsmessig innvekting på 5 pst. i
behovsnøkkelen for tverrfaglig spesialisert rusbehandling ut ifra en antagelse om at Oslo har
nesten 50 pst. høyere behov enn resten av landet
etter at det ble tatt hensyn til de andre kriterienes
bidrag til beregnet behovsvariasjon.
Forslaget til behovsnøkkel for tverrfaglig spesialisert rusbehandling inkluderte alder, andel
ugifte, andel uføretrygdede med psykiatrisk diag-
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nose, andel sosialhjelpsmottakere, andel grunnskole og storby (Oslo). Det var større forskjell i
fordeling av sosiale kriterier mellom regionene
enn i aldersfordelingen, og de sosiale kriteriene
fikk derfor relativt stor betydning i behovsnøkkelen. Behovsnøkkelen ga en større andel til Helse
Sør-Øst og en lavere andel til de andre regionene
sammenlignet med gjeldende behovsnøkkel for
psykisk helsevern som ble brukt til å fordele inntekter til dekning av tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Den skjønnsmessige innvektingen av
storbykriteriet bidro til en omfordeling av midler
til Helse Sør-Øst fra de andre regionale helseforetakene.

7.4

Utvalgets analyser

7.4.1 Inndeling i tjenesteområder
Utvalget har gjennomført separate analyser for:
– Somatiske tjenester, inkludert private opptreningsinstitusjoner med avtale med regionalt
helseforetak og avtalespesialister
– Psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling, inklusive avtalespesialister
– Psykisk helsevern for barn og unge, inklusive
avtalespesialister
Utvalget har valgt å slå tjenesteområdene psykisk
helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling sammen til ett område. Dette skyldes dels at mange pasienter har samtidig psykisk
sykdom og rusmiddelavhengighet, og dels at
antallet individer med rusdiagnose er så lavt at en
felles analyse vurderes til å gi mer presise estimater av sammenhengen mellom individuelle karakteristika, bostedskarakteristika og behov for spesialisthelsetjenester. Utvalget viser til punkt 7.4.3
for nærmere beskrivelse av metodisk tilnærming.
Vedlegg 1 til 3 gir en ytterligere beskrivelse av
behovsanalysene som er gjennomført.

7.4.2 Datagrunnlag
Data som utvalget har innhentet fra Norsk Pasientregister, inneholder alle hendelser i spesialisthelsetjenesten i 2016 og 2017. Dette omfatter somatikk, psykisk helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn og unge, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, private opptreningsinstitusjoner med
avtale med et regionalt helseforetak og avtalespesialister (både somatikk og psykisk helsevern). Data
er på individnivå. På grunn av manglende rapportering fra noen institusjoner er analysene for psy-
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kisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling avgrenset til data fra 2017.
Data fra Statistisk sentralbyrå omfatter alle landets innbyggere, dvs. bosatte i perioden 1.1.2016
til 31.12.2017. Dataene omfatter bostedskommune, familiestatus, innvandringskategori, utdanningsnivå, inntekt, arbeidsmarkedsstatus, barnevernstiltak, eventuelt dødsår og måned, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, sykefravær og økonomisk sosialhjelp.
Datasettene er koblet, slik at man kan knytte
hvert individ sitt forbruk av tjenester til individuelle karakteristika som utdanning, inntekt og så
videre og karakteristika ved individets bosted som
for eksempel klima. Data er strukturert til å
utgjøre to årssett i analysene (2016 og 2017), slik
at hvert individ kan bli telt opp til to ganger.

7.4.3

Utvalgets valg av metode

Formålet med analysene er å etablere en sammenheng mellom faktorer som påvirker behovet for
helsetjenester (for eksempel alder) og størrelsen
på dette behovet. Denne sammenhengen kan
beskrives i to ledd: for det første i hvilken grad en
faktor påvirker sannsynligheten for at individet har
behov for tjenester, for det andre hvordan faktoren
påvirker størrelsen på dette behovet. Metodisk kan
dette gjøres gjennom å estimere i to steg. I steg en
estimeres sannsynligheten for at individet har
behov. I steg to kombineres med estimatet på sammenhengen mellom kriteriet og størrelsen på
behovet, en såkalt to-stegs modell. Når det er
mange faktorer som dels virker alene og dels virker i samspill, viser det seg imidlertid at en slik tostegs modell ikke alltid gir stabile resultater, og i
noen tilfeller heller ikke lar seg estimere. Utvalget
har gjennomført analyser med en slik to-stegs
metode, men vurderer at usikkerheten rundt disse
er av en størrelsesorden som gjør at man ikke
anbefaler å benytte denne tilnærmingen i beregning av behovsnøkler og behovsindekser.
Utvalget har vurdert to alternativer. Det ene er
å estimere sammenhengen mellom behov og for
eksempel alder direkte ved hjelp av ordinær minste kvadraters metode (Ordinary Least Squares,
OLS) og data på individnivå (individdata). Det
andre er å aggregere individdata opp til cellenivå
(gjennomsnitt for personer med samme kjønn og
alder bosatt i samme kommune). Også her benyttes OLS. Den første tilnærmingen har den fordel
at den best utnytter den informasjonen som ligger
i å ha data på individnivå. Siden en stor andel av
befolkningen ikke har forbruk av tjenester vil
dette gi noen statistiske utfordringer i forhold til

de forutsetninger som OLS bygger på. Den andre
tilnærmingen innebærer at man estimere forholdet mellom gjennomsnittlig forbruk hos en
gruppe individer og for eksempel gjennomsnittlig
sykefravær, trygdeandel eller lignende i samme
gruppe. Dette vil i praksis være samme tilnærming som ble benyttet i NOU 2008: 2. Ulempen
med en slik tilnærming er at det på gruppenivå
kan trekkes slutninger om sammenhenger som
ikke finnes på individnivå.
Utvalget finner at tilgang til data på individnivå
over bruk av tjenester, som også kan kobles med
informasjon om inntekt, utdanning, trygdestatus
og lignende, representerer et betydelig framskritt i
forhold til datagrunnlaget som lå til grunn for NOU
2008: 2. Her har utvalget også sett til tilsvarende
arbeid i England, hvor samme tilnærming er valgt
(Nuffield Trust, 2009). Videre vurderes fordelen
med å utnytte den informasjonen som ligger i individdata og viktigheten av stabile resultater som
større enn den metodiske usikkerheten knyttet til å
benytte OLS. Utvalget har derfor valgt å basere
sine forslag til behovsnøkler og behovsindekser på
analyser av individdata utført ved bruk av OLS. Det
er gjennomført supplerende analyser ved bruk av
to-stegs metode og aggregerte celledata.
Utvalget har i punkt 6.2.1 beskrevet en rekke
forutsetninger som må være oppfylt for at man
skal kunne benytte analyser av forbruk av tjenester som grunnlag for beregning av behovsnøkler
og behovsindekser. Utvalgets vurderinger av
disse forutsetningene er:
– For det første må målet på forbruk av helsetjenester ta hensyn til at ulike typer tjenester krever ulik ressursbruk (aggregering av ulike
typer forbruk).
I analysene av somatikk er det samlede forbruket
målt ved bruk av DRG-poeng. DRG-systemet er
utformet på en slik måte at det skal fange opp relative forskjeller i ressursbruk. Det vil kunne være
usikkerhet knyttet til hvor godt man fanger opp
ressursbruken på individnivå, men utvalget vurderer ikke at det vil være systematiske skjevheter i
aktivitetsmålene som påvirker estimatene.
I analysene av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling har utvalget
selv beregnet et aktivitetsmål basert på relative
forskjeller i kostnader mellom ulike behandlingsnivå. Det vil være større usikkerhet knyttet
til disse, men utvalgets vurdering er at det ikke
er systematiske skjevheter i aktivitetsmålene
som påvirker estimatene i de analysene som er
gjennomført.
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–

For det andre må det være mulig å skille mellom forskjeller i forbruk av helsetjenester som
skyldes forskjeller i behov for helsetjenester,
og forskjeller i forbruk av helsetjenester som
skyldes forskjeller i tilgjengelighet til tjenestene, eller forskjeller i kapasitet (korrigere for
forskjeller i tilbud).

I alle analyser er det tatt hensyn til mulige kapasitetsforskjeller mellom helseforetakene. Disse vil
dermed ikke påvirke estimatene i analysene. Det
er videre tatt høyde for at avstand til tjenestetilbudet vil kunne påvirke forbruket, uten at dette kan
knyttes til forskjeller i behov. Endelig er det tatt
høyde for at tilbudet i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten også vil kunne påvirke forbruket av spesialisthelsetjenester.
– For det tredje må analysene ta hensyn til at forskjeller i forbruk av helsetjenester vil kunne
skyldes ulik terskel for å oppsøke helsetjenesten (korrigere for udekket behov).
Modellen må korrigere for udekket behov dersom dette a) fordeler seg ulikt mellom ulike
befolkningsgrupper, og b) disse gruppene fordeler seg ulikt mellom regionene. Udekket behov er
også vanskelig å identifisere presist. I analysene
vil indikasjoner på udekket behov kunne være
manglende effekt av variabler hvor det foreligger
annen informasjon (for eksempel fra epidemiologiske studer) som indikerer at man ville forvente
en sammenheng, eller også at sammenhengen går
i motsatt retning enn hva man ville forvente. Samtidig er det viktig å skille mellom bivariate (sammenhengen mellom to variabler) og multivariate
(sammenhengen mellom flere variabler) analyser.
En bivariat sammenheng mellom for eksempel
utdanning og bruk av helsetjenester kan «forsvinne» i en modell hvor man også tar hensyn til
for eksempel trygdestatus, alder eller dødelighet.
I slike modeller vil den forventede effekten av
utdanning kunne fanges opp av andre variabler i
modellen, og dermed være tatt hensyn til. Dette
gjør at utvalget har valgt å være forsiktig med
skjønnsmessig innvekting av forhold som ikke
har latt seg identifisere i analysene.
I dagens modell er ikke-vestlig innvandrer
skjønnsmessig innvektet som et kriterium i
behovsnøkkelen for psykisk helsevern. Som det
framgår av punkt 7.4.6 finner utvalget en viss
støtte i analysene for et underforbruk av tjenester
i denne gruppen, men resultatene er ustabile og
avhenger av hvordan modellen spesifiseres. I forslaget til modell inkluderes derfor ikke denne
variabelen. Utvalget har vurdert om man skulle gå
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lenger gjennom en skjønnsmessig innvekting av
dette kriteriet, men konkludert med at et merbehov hos denne gruppen også vil fanges opp gjennom de øvrige kriteriene i behovsnøkkelen for
psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
– For det fjerde må analysene ta hensyn til at det
også vil kunne være forbruk av helsetjenester
som ikke har sitt utspring i et faktisk behov
(korrigere for unødvendig forbruk).
Utvalget har i sitt arbeid hentet informasjon fra
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering
om variasjon i forbruk av tjenester i ulike deler av
landet. I helseatlasene påvises betydelige variasjoner, uten at disse med sikkerhet kan knyttes verken til udekket behov eller overforbruk av tjenester. Observerte variasjoner er også kun korrigert
for alder og kjønn. Utvalget har i sine analyser
hatt som utgangspunkt at alt observert forbruk er
svar på et individuelt behov. Selv om det, fra et teoretisk ståsted, ville være ønskelig å basere analysene kun på forbruk som svarer på et reelt behov,
og kanskje også gradere dette behovet, er utvalgets vurdering at dette ikke er praktisk mulig med
dagens datagrunnlag.

7.4.4

Forhold som er vurdert relevante for å
bestemme forbruk av
spesialisthelsetjenester
I analysene inkluderes altså fire typer variabler;
alder og kjønn, sosiale og økonomiske variabler,
helserelaterte variabler og bostedsvariabler.
7.4.4.1 Kjønn og alderssammensetning
Det er godt dokumentert at behovet for spesialisthelsetjenester varierer med kjønn og alder. Utvalget har tatt utgangspunkt i samme aldersinndeling som dagens modell, men valgt å inkludere
over 90 år som en egen aldergruppe.
7.4.4.2 Sosiale og økonomiske forhold
Utvalget finner det godt dokumentert at sosiale og
økonomiske forhold vil ha betydning for forbruket
av spesialisthelsetjenester. Utvalget har i sine analyser tatt utgangspunkt i de variablene som inngår
i dagens modell, men også undersøkt om det er
andre forhold som bedre kan forklare forskjeller i
forbruk. På individnivå er følgende sosiale og økonomiske forhold vurdert:
– Utdanningsnivå
– Arbeidsmarkedstilknytning
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Inntekt
Innvandringskategori
Familiestatus
Barnevernstiltak

7.4.4.3 Helserelaterte forhold
Det er vel etablert at helsetjenesteforbruket øker
den siste tiden før død, og dødelighet inkluderes
som en forklaringsvariabel. Skillet mellom sosiale,
økonomiske og helserelaterte forhold er ikke nødvendigvis klart. I denne gruppen er det inkludert
trygdeforhold som man i hovedsak antar det ligger helsemessige forhold til grunn for. I alle tilfeller er det registrert om individet har tilfredsstilt
kriteriet i hele eller deler av den perioden analysene omfatter. På individnivå er følgende variabler
vurdert:
– Dødelighet
– Sykefravær
– Trygdeytelser
7.4.4.4 Forhold ved bostedet
Som i dagens modell inkluderes også en rekke
forhold som karakteriserer individenes bosted. I
dagens modell inngår blant annet en såkalt levekårsindeks som inneholder 4 av 10 variabler som
tidligere inngikk i Statistisk sentralbyrå sin levekårsindeks for norske kommuner. Denne levekårsindeksen oppdateres ikke lenger av Statistisk
sentralbyrå, og i utvalgets analyser er det inkludert enkeltelementer som fanger opp de samme
forholdene som den gamle levekårsindeksen. Følgende forhold er vurdert på kommunenivå:
– Storby (Oslo)
– Klima- og breddegradsindeks
– Arbeidsledighet
– Andel med kun grunnskole
– Andel med sosialhjelp
– Andel ikke-vestlige innvandrere
– Andel med uføretrygd
– Voldskriminalitet
– Asylsøkere
– Bosettingsmønster
7.4.4.5 Tilbudssidevariabler
Som diskutert i punkt 6.2.1 må man i analysene ta
høyde for at forskjeller i forbruk kan skyldes forskjeller i tilbud. Dette gjøres på to måter. For det
første gjennomføres analysene med dummyvariabler for helseforetak. For det andre tas det høyde
for følgende forhold ved tilbudssiden som kan gi
forskjeller i forbruk av spesialisthelsetjenester:

–
–
–
–
–
–
–
–

Kommune: plassdekning
Kommune: kostnader til helse og omsorgstjenester
Kommune: kostnader til øyeblikkelig hjelp
døgnopphold
Kommune: kostnader til tilbud til personer
med rusproblemer
Kommune: årsverk innen psykisk helse- og
rusarbeid
Sykehus: reisetid til nærmeste sykehus
Sykehus: reisetid til nærmeste distriktspsykatriske senter
Sykehus: helseforetaksdummyer

7.4.5 Analyser av somatiske tjenester
I analysene er det beregnet et samlet mål for
somatiske tjenester som summen av:
– DRG-poeng sykehus
– DRG-poeng avtalespesialister
– DRG-poeng private opptreningsinstitusjoner
med avtale med et regionalt helseforetak
Det registreres ikke DRG-poeng for all aktivitet.
For aktivitet hos avtalespesialister og private opptreningsinstitusjoner med avtale med et regionalt
helseforetak er antall DRG-poeng anslått ut fra
aktivitet og kostnader. Prosedyren for dette er
beskrevet i vedlegg 1. I vedlegget finnes også en
detaljert beskrivelse av data, estimeringsmetode
og analyseresultater.
I noen tilfeller vil variabler være signifikant
assosiert med forbruk, men med «galt» fortegn.
Et eksempel er utdanning, hvor det for den eldste
aldersgruppen er en positiv sammenheng mellom
forbruk og utdanningsnivå. Det er rimelig å anta
at dette ikke skyldes behov, men heller at denne
gruppen i større grad bruker sykehustjenester
(Elstad, 2018). I slike tilfeller inkluderes variabelen i selve analysene, men ikke i beregningen av
behovsnøklene.
Boks 7.1 beskriver hvilke variabler som foreslås inkludert og hvilke som foreslås ikke inkludert i behovsnøkkelen for somatikk.
Resultatene viser at alder, som tidligere, har
stor betydning for behovet for somatiske spesialisthelsetjenester. Mens alderskriteriene i NOU
2008: 2 utgjorde 58 pst. av behovsnøkkelen for
somatiske tjenester, utgjør kjønn og alderskriteriene i disse analysene 62 pst. I NOU 2008: 2 er det
et samlet alderskriterium for aldersgruppen over
80 år. Denne aldersgruppen er nå splittet i to grupper (80 til 89 år og over 89 år)
I dagens modell inngår utdanningsnivå i form
av et kriterium som fanger opp andelen av befolk-
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Boks 7.1 Vurdering av variabler i behovsnøkkelen for somatikk
Kriterier

Egenskaper ved kriteriene

Inngår i forslag til behovsnøkkel:
Alder

Alder i 11 aldersgrupper. Alder har klar og systematisk sammenheng med forbruk av somatiske tjenester.

Dødelighet

Dødelighet i ulike aldersgrupper, målt som andelen i gruppen
som dør samme eller neste år. Variabelen er operasjonalisert
som fire aldersgrupper: 0 til 19 år, 20 til 39 år, 40 til 79 år og 80
år og eldre. Variabelen har en klar og systematisk sammenheng med forbruk av somatiske tjenester. Ved å skille ulike
aldersgrupper får man skilt bedre mellom alder og effekt av
behov for tjenester nær livets slutt.

Uførepensjon eller arbeidsavklaringspenger

Andel som i løpet av året har fått uførepensjon eller arbeidsavklaringspenger (aldersgruppen 18 til 66 år). Variabelen har
klar og systematisk sammenheng med forbruk av somatiske
tjenester.

Sykefravær

Andel tapte dagsverk av antall dager i året (aldersgruppen 18
til 66 år). Variabelen har klar og systematisk sammenheng
med forbruk av somatiske tjenester.

Ikke i arbeid

Andel individer som ikke er kodet som lønnstakere i aldersgruppen 18 til 66 år. Variabelen har klar og systematisk sammenheng med forbruk av somatiske tjenester.

Kjønn

Forbruket av sykehustjenester er kjønnsrelatert, og variabelen har en klar og systematisk sammenheng med forbruk av
somatiske tjenester.

Inngår ikke i forslag til behovsnøkkel:
Utdanningsnivå

Målt som utdanningsnivå etter høyeste oppnådde utdanning.
Bivariat er det en klar negativ sammenheng, jo høyere utdanningsnivå jo lavere forbruk. Når det kontrolleres for andre
faktorer er denne effekten imidlertid snudd, med at høyere
utdanning er assosiert med høyere forbruk. Forholdet mellom utdanning og forbruk er svært komplekst og er sensitivt
for måten data operasjonaliseres på.

Inntekt

Påvirker ikke forbruket, verken målt som absolutt inntekt
eller relativ inntekt (dummykoding for de med lavest inntekt).

Innvandringskategori

Interaksjon mellom andel blant innvandrere i kommune som
er ikke-vestlige og innvandringskategori på individnivå. Innvandrere har et betydelig lavere forbruk enn andre. Denne
variabelen inngår i modellen, men inngår ikke i forslaget til
behovsnøkkel.

Stillingsprosent og andel lønnstaker Påvirker ikke forbruket.
Familiestatus

Påvirker ikke forbruket.

Varighet trygdeytelser

Påvirker ikke forbruket.
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Boks 7.1 forts.
Kriterier

Egenskaper ved kriteriene

Indeks for klima og breddegrad

Indeksen for klima og breddegrad inkluderes ikke i behovsnøkkelen. Denne var gjenstand for diskusjon i forbindelse
med NOU 2008: 2, hvor den ble vektet inn med 20 pst. av sin
empiriske verdi. I utvalgets analyser finner man ingen signifikant assosiasjon mellom indeks og breddegrad og bruk av
helsetjenester. Utvalget har oppdatert indeksen med tall fra
2017, og sammenholdt disse med indeksen slik den var i 2008.

Andre forhold på kommunenivå

Levekårsforhold på kommunenivå er ikke inkludert i behovsnøkkelen. Arbeidsledighet, andel med kun grunnskole, sosialhjelp, ikke-vestlige innvandrere, uføretrygd, voldskriminalitet og asylsøkere påvirker ikke forbruket av somatiske sykehustjenester.

Tilbud kommunale tjenester

Tilbudet av kommunale tjenester (plassdekning, samlede
kostnader helse og omsorg, kostnader kommunal øyeblikkelig hjelp) påvirker ikke forbruket av somatiske tjenester etter
at det kontrolleres for andre forhold.

Reisetid til nærmeste akuttsykehus

Reisetid til nærmeste somatiske akuttsykehus er en tilbudssidevariabel som er negativt assosiert med forbruket. Denne
variabelen inngår i modellen, men inngår ikke i forslaget til
behovsnøkkel siden det er en tilbudssidevariabel.

ningen mellom 20 og 59 år som har grunnskole
som høyeste utdanning. I de nye analysene er
utdanningsnivå statistisk signifikant. Sammenhengen er imidlertid ustabil i forhold til hvordan variabelen spesifiseres, og noen av analysene tyder på
at det kan være et merforbruk både hos individer
med lav og individer med høy utdanning. Variabelen inngår derfor ikke i forslaget til behovsnøkkel.
Behovet for helsetjenester øker i siste fase av
livet. Dødelighet inngår i dagens modell, og er
også klart signifikant i de nye analysene. Bedre
data gjør at man nå kan beregne effekt av dødelighet for ulike aldergrupper, og i forslag til behovsnøkkel skilles det derfor mellom fire ulike aldersgrupper.
Analysene viser at individer som mottar
arbeidsavklaringspenger, sykepenger eller uføretrygd har et høyere forbruk av tjenester. Dette er i
tråd med dagens modell. I tillegg viser analysene
av det er høyere bruk av tjenester hos individer
som står utenfor arbeidsstyrken.
Analysene viser ingen signifikant sammenheng mellom bostedsvariable og bruk av somatiske spesialisthelsetjenester. Effekten av klima og

breddegrad, som i analysene for NOU 2008: 2, var
klart signifikant, er nå ikke til stede. Utvalget har
oppdatert indeksen med data for perioden 2011 til
2017. Oppdateringen viser særlig en endring i
sommertemperatur fra den indeksen som ble
benyttet i NOU 2008: 2. Både endring i indeksen
og at forhold som i de forrige analysene ble fanget
opp i klima- og breddegradsindeksen nå fanges
opp i de øvrige kriteriene, kan forklare at indeks
for klima og breddegrad ikke lenger er statistisk
signifikant.

7.4.5.1

Utvalgets forslag til behovsnøkkel for
somatiske tjenester
Utvalgets vurdering er at de gjennomførte analysene utgjør et godt grunnlag for å beregne en
behovsnøkkel for somatiske tjenester.
Utvalgets forslag til behovsnøkkel for somatiske tjenester er vist i tabell 7.1 og den tilhørende
behovsindeksen i tabell 7.2.
Utvalgets forslag gir om lag uendret behovsindeks for Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge.
Behovsindeksen for Helse Vest øker. Behovs-
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Tabell 7.1 Behovsnøkkel for somatiske tjenester
Kriterier

Vekter

Sum

Andel av aldersgruppen 0–5 år

0,050

Andel av aldersgruppen 6–12 år

0,032

Andel av aldersgruppen 13–17 år

0,025

Andel av aldersgruppen 18–29 år

0,059

Andel av aldersgruppen 30–39 år

0,049

Andel av aldersgruppen 40–49 år

0,049

Andel av aldersgruppen 50–59 år

0,058

Andel av aldersgruppen 60–69 år

0,091

Andel av aldersgruppen 70–79 år

0,115

Andel av aldersgruppen 80–89 år

0,068

Andel av aldersgruppen 90 år og eldre

0,012

Andel menn

0,013

Dødelighet (0–19 år)

0,061

Dødelighet (20–39 år)

0,035

Dødelighet (40–79 år)

0,080

Dødelighet (80 år og eldre)

0,003

Andel med uføretrygd eller
arbeidsavklaringspenger (18–66 år)

0,066

Andel sykmeldte (18–66 år)

0,084

Andel ikke i arbeid (18–66 år)

0,052

Helse og sosiale kriterier: 0,379

Sum

1,000

1,000

indeksen i Helse Nord blir redusert. For å se om
endringene skyldes forskjeller i metodisk tilnærming har utvalget også beregnet behovsindekser
etter samme metode som lå til grunn for NOU
2008: 2. Dette ga i hovedsak sammenfallende
resultat. Utvalgets vurdering er derfor at de
endringer som følger av forslag til ny behovsindeks for somatiske tjenester kan forklares ved
endringer i sykelighet, sykdomsbyrde, behandlingsformer og oppgavefordeling. Utvalget viser
til nærmere omtale i punkt 7.1.2.
Kriteriene sykefravær og uføretrygd er i prinsippet påvirkbare. Utvalget anser likevel risikoen
for manipulering av kriterievariablene som minimal. Utvalget anbefaler derfor ikke å låse noen av
behovskriteriene. Utvalget anbefaler at alle kriterier med unntak av alderskriteriene baseres på et
glidende gjennomsnitt for siste tre år. På denne

Kjønn og alderskriterier: 0,621

Tabell 7.2 Behovsindeks for somatiske tjenester.
Regional fordeling per innbygger basert på dagens
behovsnøkkel og forslag til ny behovsnøkkel. Målt i
forhold til landsgjennomsnittet (=1).
Dagens indeks

Ny indeks

Helse Sør-Øst

0,999

1,000

Helse Vest

0,934

0,955

Helse Midt-Norge

1,023

1,023

Helse Nord

1,122

1,071

Norge

1,000

1,000

68
Kapittel 7

NOU 2019: 24
Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak

måte unngår man at tilfeldige og konjunkturbaserte svingninger får utslag i inntektsfordelingsmodellen.

7.4.6

Analyser av psykisk helsevern for
voksne og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling
Disse to tjenesteområdene analyseres samlet. Analysene skiller seg vesentlig fra de analysene som
ble gjennomført i NOU 2008: 2, der datagrunnlaget
for analysene var opplysninger fra pasienttellinger
av pasienter i psykisk helsevern for voksne og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det var
begrenset informasjon om pasientene, som begrenset utvalget av variabler som kunne inngå som
kriterier i den foreslåtte behovsnøkkelen.
For psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling eksisterer det ikke et samlet
aktivitetsmål (DRG) som tar hensyn til forskjeller
i pasientsammensetning, og det er dermed vanskeligere å beskrive og sammenligne aktivitet. I
NOU 2008: 2 ble dette delvis løst gjennom å gjennomføre separate analyser for døgnpasienter, dagpasienter, private spesialister og poliklinikk, og
deretter aggregere disse opp til en felles behovsnøkkel ved hjelp av de enkelte gruppenes andel av
samlet ressursbruk. I mangel av DRG-systemet til
å korrigere for forskjeller i pasientsammensetning
må det brukes andre aktivitetsmål i analyser av
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Det er begrenset mulighet til å identifisere
kostnader knyttet til for eksempel DPS og poliklinikk. Utvalget har valgt å konstruere et samlet
aktivitetsmål som er basert på en vektet sum av:
– Liggedøgn psykisk helsevern for voksne, sykehus
– Liggedøgn psykisk helsevern for voksne, DPS
– Dagopphold sykehus, psykisk helsevern for
voksne
– Polikliniske konsultasjoner, psykisk helsevern
for voksne
– Liggedøgn, tverrfaglig spesialisert rusbehandling
– Dagopphold, tverrfaglig spesialisert rusbehandling
– Polikliniske konsultasjoner, tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Hvordan vektingen er gjennomført er beskrevet i
vedlegg 2. Dette er det samme aktivitetsmålet
som brukes i vurderingene av kostnadsforskjeller
i kapittel 8. Alle individer som er 18 år eller eldre
inngår i analysene, også de som er behandlet i

psykisk helsevern for barn og unge. Individer
under 18 år inkluderes i analysene av psykisk
helsevern for barn og unge. Data er fra 2017.
Boks 7.2 beskriver hvilke variabler som foreslås inkludert og hvilke som foreslås ikke inkludert i behovsnøkkelen for psykisk helsevern for
voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
I dagens modell er det separate indekser for
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. I behovsnøklene for psykisk helsevern for voksne inngår alder, uføretrygd, utdanning og sivilstatus. De samme variablene inngår i
behovsnøkkelen for tverrfaglig spesialisert rusbehandling, som i tillegg inneholder andel sosialhjelpsmottakere 18 til 49 år og et storbykriterium.
Storbykriteriet er skjønnsmessig innvektet i
behovsnøkkelen for psykisk helsevern. Det
samme er tilfelle for kriteriet ikke-vestlige innvandrere i behovsnøkkelen for psykisk helsevern.
De nye analysene gir som resultat et bredere
sett av kriterier. Flere av de kriteriene som nå
foreslås inkludert var det ikke mulig å teste i 2008,
på grunn av et langt mer begrenset datagrunnlag.
Utvalget vurderer derfor de nye analysene til å
være av bedre kvalitet enn analysene som ligger
til grunn for dagens modell.
Alder er en vesentlig faktor og utgjør samlet 44
pst. av behovsnøkkelen. Sosioøkonomiske variabler som enpersonsfamilie, om individet er mottaker av sosialhjelp og arbeidsmarkedsstatus har
også betydning. Dødelighet har, som for somatiske tjenester, betydning, men ikke med den
samme aldersfordelingen. Endelig er også bruken
av tjenester høyere hos mottakere av trygdeytelser, det gjelder både arbeidsavklaringspenger,
sykepenger og uføretrygd. Mens ingen av
bostedsvariablene ble inkludert i nøkkelen for
somatiske tjenester, inngår her arbeidsledighet på
kommunenivå. Det betyr at bruken av tjenester er
høyere hos innbyggere som bor i kommuner med
høy arbeidsledighet.
For enkeltindivider har det kun vært tilgjengelig informasjon om man er innvandrer eller
norskfødt med innvandrerforeldre. I dagens nøkkel inngår ikke-vestlige innvandrere som et
skjønnsmessig fastsatt kriterium. Informasjon
om andel ikke-vestlige innvandrere er tilgjengelig på kommunenivå, men denne har ikke signifikant effekt på forbruket. Det er også testet om
en slik sammenheng eventuelt avgrenses til innvandrere. Analysen gir da som resultat at innvandrere i kommuner hvor en høy andel av innvandrerne er ikke-vestlige har et signifikant lavere
forbruk enn andre individer. Dette resultatet
avhenger imidlertid av om man kun inkluderer
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Boks 7.2 Vurdering av variabler i behovsnøkkel for psykisk helsevern for voksne og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Kriterier

Egenskaper ved kriteriene

Inngår i forslag til behovsnøkkel:
Alder

Alder i 7 aldersgrupper. Alder har klar og systematisk sammenheng med forbruk av psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Ikke i arbeid

Andel individer (alder 18 til 39 år) som ikke er kodet som lønnstakere. Variabelen har klar og systematisk sammenheng med
forbruk av psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Enpersonfamilie

Andel individer som er gruppert i enpersonfamilie. Variabelen
har klar og systematisk sammenheng med forbruk av psykisk
helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Dødelighet

Dødelighet, målt som andel individer i aldersgruppen 18 til 39 år
som dør samme eller neste år. Variabelen har en klar og systematisk sammenheng med forbruk av psykisk helsevern for
voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Uførepensjon eller
arbeidsavklaringspenger

Andel individer som i løpet av året har fått uførepensjon eller
arbeidsavklaringspenger, dersom i aldersgruppen 18 til 39 år.
Variabelen har klar og systematisk sammenheng med forbruk
av psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Sykefravær

Andel legemeldt sykefravær, dersom i aldersgruppen 18 til 39 år.
Variabelen har klar og systematisk sammenheng med forbruk
av psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Sosialhjelp

Andel individer som i løpet av året har fått sosialhjelp. Variabelen har klar og systematisk sammenheng med forbruk av
psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Arbeidsledighet (kommunenivå)

Arbeidsledighet målt på kommunenivå.

Inngår ikke i forslag til behovsnøkkel:
Kjønn

Forbruket av sykehustjenester er kjønnsrelatert, men kjønnssammensetningen varierer kun ubetydelig mellom regionene. I
analysene er det signifikant sammenheng med forbruk, men det
vil ikke kompenseres for disse forskjellene. Innen psykisk helsevern for voksne har kvinner et høyere forbruk enn menn. Innen
tverrfaglig spesialisert rusbehandling har menn høyere forbruk
enn kvinner.
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Boks 7.2 forts.
Kriterier

Egenskaper ved kriteriene

Utdanningsnivå

Målt som utdanningsnivå etter høyeste oppnådde utdanning.
Bivariat er det en klar negativ sammenheng, jo høyere utdanningsnivå jo lavere forbruk. Når det kontrolleres for andre faktorer er denne effekten imidlertid snudd, med at høyere utdanning er assosiert med høyere forbruk. Forholdet mellom utdanning og forbruk er svært komplekst og er sensitivt for måten
data operasjonaliseres på. Det vil ikke kompenseres for denne
forskjellen.

Inntekt

Påvirker ikke forbruket.

Innvandringskategori

Interaksjon mellom andel blant innvandrere i kommune som er
ikke-vestlige og innvandringskategori på individnivå. Innvandrere har et betydelig lavere forbruk enn andre. Denne variabelen inngår i modellen, men inngår ikke i forslaget til behovsnøkkel.

Stillingsprosent og andel som
lønnstaker

Påvirker ikke forbruket.

Familiestatus: aleneforsørger

Påvirker ikke forbruket

Varighet trygdeytelser

Påvirker ikke forbruket.

Storby

Påvirker ikke forbruket.

Indeks for klima og breddegrad

Indeksen for klima og breddegrad inkluderes ikke i behovsnøkkelen.

Utdanningsnivå i kommunen

Målt som andel av innbyggerne med kun grunnskoleutdanning.
Har en sammenheng med forbruket, men det vil ikke kompenseres for denne forskjellen.

Andre levekårsmål i kommune

Sosialhjelp på kommunenivå, ikke-vestlige innvandrere, uføretrygd, voldskriminalitet og asylsøkere påvirker ikke forbruket.

Kommunale kostnader til helse og Negativt assosiert med forbruk av sykehustjenester, dvs. jo mer
omsorg
kommunene bruker på helse og omsorg, jo mindre vil forbruket
være. Dette er en tilbudssidevariabel og vil ikke kompenseres
for.
Kommunale kostnader til personer
med rusproblemer
Påvirker ikke forbruket
Kommunale årsverk til psykisk
helse og rusarbeid

Påvirker ikke forbruket

Reisetid til nærmeste psykiatriske Negativt assosiert med forbruk av sykehustjenester, dvs. jo lenakuttsykehus
gre unna en person er et akuttsykehus, jo mindre vil forbruket
være. Dette er en tilbudssidevariabel og vil ikke kompenseres
for.
Reisetid til nærmeste DPS

Påvirker ikke forbruket
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Tabell 7.3 Behovsnøkkel for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Kriterier

Vekter

Sum

Andel av aldersgruppen 18–29 år

0,064

Andel av aldersgruppen 30–39 år

0,028

Andel av aldersgruppen 40–49 år

0,153

Andel av aldersgruppen 50–59 år

0,111

Andel av aldersgruppen 60–69 år

0,066

Andel av aldersgruppen 70–79 år

0,039

Andel av aldersgruppen 80 år og eldre

0,014

Andel ikke i arbeid (18–39 år)

0,058

Andel enpersonfamilie

0,099

Dødelighet (18–39 år)

0,025

Dødelighet (40–79 år)

0,005

Andel sosialhjelpsmottakere

0,066

Andel sykemeldte (18–39 år)

0,019

Andel med uføretrygd eller
arbeidsavklaringspenger (18–39 år)

0,199

Andel arbeidsledige i kommunen

0,054

Helse og sosiale kriterier 0,525

Sum

1,000

1,000

innvandringsstatus som en interaksjonsvariabel
eller både som innvandringsstatus på individnivå
i kombinasjon med en interaksjonsvariabel. I forhold til en hypotese om at det skulle være udekket behov hos ikke-vestlige innvandrere gir analysene dermed «galt» fortegn. Den inkluderes
ikke i modellen. Det samme er tilfelle for utdanningsnivå.

7.4.6.1

Utvalgets forslag til behovsnøkkel for
psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling
Utvalgets forslag til behovsnøkkel for psykisk
helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling er vist i tabell 7.3 og den tilhørende
behovsindeksen i tabell 7.4.
Flere av kriteriene er i prinsippet påvirkbare.
Utvalget mener likevel at risikoen for manipulering av kriterievariablene er minimal. Utvalget
anbefaler derfor ikke å låse noen av behovskriteriene. Alderskriteriene anbefales oppdatert årlig, de
øvrige kriteriene anbefales beregnet som et glidende gjennomsnitt over siste tre år.

Alderskriterier 0,475

Tabell 7.4 Behovsindeks for psykisk helsevern og
voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Målt i forhold til landsgjennomsnittet (=1).
Ny indeks

Helse Sør-Øst

1,009

Helse Vest

0,967

Helse Midt-Norge

0,983

Helse Nord

1,044

Norge

1,000

7.4.7 Psykisk helsevern for barn og unge
Det er gjort analyser av behov for tjenester basert
på individdata fra årene 2016 og 2017. Det er
beregnet et aktivitetsmål som en vektet sum av:
– Liggedøgn, sykehus
– Polikliniske konsultasjoner
– Dagopphold
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Boks 7.3 Vurdering av variabler i behovsnøkkel for psykisk helsevern for barn og unge

Kriterier

Egenskaper ved kriteriene

Inngår i forslag til behovsnøkkel:

Alder

Alder i 3 alderskategorier.

Barnevernstiltak

Andel individer som har mottatt hjelpe- eller omsorgstjenester i barnevernet.

Aleneforsørget

Andel individer som har blitt kategorisert i familiekategorien
aleneforsørger. Barn i familiestatistikken er gruppert etter
antall voksne, derfor er denne variabelen tolket som barn
som bor med en forelder, ikke som unge foreldre (aleneforsørgende barn).

Kommunenivå: sosialhjelp

Andel av innbyggerne i en kommune som mottar sosialstønad

Kjønn

Forbruket av sykehustjenester er kjønnsrelatert.

Inngår ikke i forslag til behovsnøkkel:
Innvandringskategori

Interaksjon mellom andel blant innvandrere i kommune som
er ikke-vestlige og innvandringskategori på individnivå. Innvandrere har et betydelig lavere forbruk enn andre. Denne
variabelen inngår i modellen, men inngår ikke i forslaget til
behovsnøkkel.

Dødelighet

Individer som dør samme år eller neste. En viss assosiasjon
med forbruk av helsetjenester, gjelder stort sett kun for
17-åringer. Det vil ikke kompenseres for denne forskjellen.

Storby

Påvirker ikke forbruket.

Indeks for klima og breddegrad

Indeksen for klima og breddegrad inkluderes ikke i behovsnøkkelen.

Andre levekår i kommunene

Arbeidsledighet, grunnskole, ikke-vestlige innvandrere, uføretrygd, voldskriminalitet eller asylsøkere påvirker ikke forbruket av helsetjenester.

Kommunale tjenester

Kostnader per innbygger helse og omsorg, kommunalt
barnevern, årsverk psykisk helse og rusarbeid påvirker ikke
forbruket.

Reisetid til institusjon

Reisetid til psykiatrisk akuttsykehus eller reisetid til DPS
påvirker ikke forbruket.

Hvordan vektingen er gjennomført er beskrevet i vedlegg 3. Dette er det samme aktivitetsmålet som brukes i vurderingene av kostnadsforskjeller i kapittel 8. Alle individer under 18 år inngår i analysene, også de som er behandlet i psykisk helsevern for voksen og tverrfaglig spesiali-

sert rusbehandling. Individer over 18 år
inkluderes i analysene av psykisk helsevern for
barn voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Data er fra 2016 og 2017.
Boks 7.3 beskriver hvilke variabler som foreslås inkludert og hvilke som foreslås ikke inklu-
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Tabell 7.5 Behovsnøkkel for psykisk helsevern for barn og unge.
Kriterier

Vekter

Sum

Andel av aldersgruppen 0–5 år

0,041

Andel av aldersgruppen 6–12 år

0,097

Andel av aldersgruppen 13–17 år

0,164

Andel kvinner

0,101

Andel av barn med barnevernstiltak

0,307

Andel av barn som bor med én forelder

0,066

Andel sosialhjelpsmottakere i kommunen

0,223

Helse og sosiale kriterier: 0,597

Sum

1,000

1,000

dert i behovsnøkkelen for psykisk helsevern for
barn og unge.
I dagens modell inngår alder, andel barn som
bor med aleneforsørger, andel barn på barnevernstiltak og andel uføretrygdede. Alle variablene er
på kommunenivå.
Analysene i NOU 2008: 2 var basert på forbruk
(pasienter) per innbygger, og uten at det ble skilt
mellom poliklinisk aktivitet og innleggelser. De nye
analysene er på individnivå, skiller mellom behandlingsnivå, og representerer et betydelig framskritt.
Samtidig samsvarer resultatene godt med dagens
modell. I de nye analysene er høyere forbruk av tjenester assosiert med å bo med aleneforsørger,
motta tiltak fra barnevernet og å bo i en kommune
med høy andel sosialhjelpsmottakere.

7.4.8

Utvalgets forslag til behovsnøkkel
psykisk helsevern for barn og unge.

Utvalgets forslag til behovsnøkkel for psykisk
helsevern for barn og unge er vist i tabell 7.5 og
den tilhørende behovsindeksen i tabell 7.6.

Kjønn og alderskriterier: 0,403

Tabell 7.6 Behovsindeks for psykisk helsevern for
barn og unge. Målt i forhold til landsgjennomsnittet
(=1).
Ny indeks

Helse Sør-Øst

1,010

Helse Vest

0,954

Helse Midt-Norge

0,975

Helse Nord

1,095

Norge

1,000

Det anbefales at alderskriteriene oppdateres
årlig. De øvrige kriteriene beregnes som glidende
gjennomsnitt over siste tre år.

74

NOU 2019: 24

Kapittel 8

Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak

Kapittel 8

Behandling av kostnadsforskjeller mellom de regionale
helseforetakene

8.1

Hvorfor kompensere for
kostnadsforskjeller?

Utvalget har i kapittel 7 drøftet hvordan forskjeller
i behov for spesialisthelsetjenester skal behandles
i inntektsfordelingsmodellen. I dette kapittelet
drøfter utvalget i hvilken grad det er systematiske
forskjeller i kostnadsnivå mellom de regionale helseforetakene som det vil være nødvendig å kompensere for i en inntektsfordelingsmodell.
Innenfor somatiske tjenester er det store variasjoner mellom de regionale helseforetakene i
kostnader per DRG-poeng. Ifølge tall fra Helsedirektoratet varierte gjennomsnittlig kostnad per
DRG-poeng fra om lag 48 000 kroner (Helse Vest)
til over 60 000 kroner (Helse Nord) i 2017. Dette
innebærer at kostnadsnivået i helseregionen med
høyest kostnadsnivå ligger om lag 26 pst. over helseregionene med lavest kostnadsnivå.
Det er vanskeligere å sammenligne kostnadsnivå innenfor psykisk helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn og unge og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling. For disse pasientgruppene finnes det ikke et aktivitetsmål som tar hensyn til forskjeller i pasienttyngde (DRG-poeng).
Utvalget har brukt et aktivitetsmål som er basert

på en vektet sum av liggedøgn og polikliniske
konsultasjoner (heretter kalt aktivitetsenhet) i
analysene av kostnadsforskjeller. Dette er det
samme aktivitetsmålet som brukes i analysene av
behov i kapittel 7. Innenfor psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling er det også
store variasjoner mellom de regionale helseforetakene i kostnader per aktivitetsenhet. Tabell 8.1
viser kostnadsnivå relativt til et nasjonalt gjennomsnitt per DRG-poeng for somatiske tjenester
og per aktivitetsenhet for psykisk helsevern for
voksne, psykisk helsevern for barn og unge og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For somatiske tjenester dekker data perioden 2015 til 2017,
for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling årene 2016 og 2017.
Kostnadsforskjeller mellom helseforetakene
skal ikke nødvendigvis ha betydning for hvordan
inntektene fordeles mellom de regionale helseforetakene. Dersom det er systematiske forskjeller i kostnadsnivå vil imidlertid regionale helseforetak med høyere kostnadsnivå ha behov for
mer ressurser enn regionale helseforetak med
lavere kostnadsnivå, for å kunne gi det samme tilbudet. I en inntektsfordelingsmodell vil det der-

Tabell 8.1 Kostnadsnivå per DRG-poeng for somatiske tjenester og per aktivitetsenhet for psykisk helsevern
for voksne, psykisk helsevern for barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 2015 til 2017.
Landsgjennomsnitt=1.

Somatikk
(2015–2017)

Psykisk helsevern
for voksne (2017)

Psykisk helsevern
for barn og unge
(2016–2017)

Tverrfaglig
spesialisert rusbehandling (2017)

Helse Sør-Øst

0,978

1,021

1,004

1,051

Helse Vest

0,952

0,999

1,038

0,856

Helse Midt-Norge

1,030

0,936

0,889

1,077

Helse Nord

1,208

0,988

1,052

1,038

Helseregion

Kilde: Tall fra Helsedirektoratet bearbeidet av utvalget
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med være nødvendig å kompensere for noen, men
nødvendigvis ikke alle kostnadsforskjeller.
For å kunne kompensere for kostnadsforskjeller må utvalget ta stilling til hvilke forhold det vil
være riktig å kompensere for, og hvor stor denne
kompensasjonen skal være. I prinsippet skal inntektsfordelingsmodellen bare kompensere for forskjeller i forhold som ligger utenfor de regionale
helseforetakenes egen kontroll. Forskjeller i
effektivitet skal det ikke kompenseres for. I praksis kan det være vanskelig å skille disse forholdene fra hverandre.
Utvalget vil innledningsvis peke på tre forhold
som kan påvirke kostnadsnivået, og som det vil
kunne være riktig å kompensere for:
– Forskjeller i pasientsammensetning
– Forskjeller i lovpålagte oppgaver som
forskning og utdanning
– Forskjeller i struktur
Utvalgets vurderinger er basert på et omfattende
analysearbeid. Det er gjennomført separate analyser for somatiske tjenester og tjenester innenfor
psykisk helsevern for voksne, psykisk helsevern
for barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
I avsnitt 8.3 er utvalgets analyser beskrevet
nærmere.

8.2

Tidligere analyser

Magnussenutvalget (NOU 2008: 2) baserte analysene på data for perioden 2003 til 2005. Analysene
omfattet kun somatiske tjenester. Det var til dels
store variasjoner mellom helseforetakene i kostnad per behandlet pasient, kostnad per liggedøgn
og kostnad per DRG-poeng.
Resultatene fra analysene viste en sterk sammenheng mellom reisetid til sykehus og kostnader til pasientbehandling. På grunnlag av dette ble
det derfor beregnet et forventet kostnadsnivå for
de fire regionale helseforetakene hvor det ble korrigert for reisetid. Man mente, gjennom dette, å
fange opp deler av kostnadsulempene som følge
av desentralisert akuttberedskap, og også i noen
grad rekrutteringsproblemer, gjennomtrekk av
ansatte (turnover) og vikarkostnader.
Det var usikkerhet knyttet til i hvilken grad de
gjennomførte analysene fanget opp økte behandlingskostnader som følge av forskningsaktivitet
og i hvilken grad de fanget opp direkte
forskningskostnader. Forskningsaktiviteten var
sterkt konsentrert til et mindre antall sykehus, og
resultatene fra de statistiske analysene var svært

75
Kapittel 8

Boks 8.1 Begrepene kostnadskomponent
og kostnadsindeks
Inntektsfordelingsmodellen inneholder en
kostnadskomponent som skal kompensere for
forskjeller i kostnadsnivå i pasientbehandlingen som ligger utenfor de regionale helseforetakenes kontroll. Størrelsen på kostnadskomponenten vil både avhenge av hvor store forskjellene i kostnadsnivå er, og størrelsen på
pasientbehandlingen. De relative forskjellene i
kostnadsnivå uttrykkes gjennom en kostnadsindeks hvor gjennomsnittlig kostnad har
indeks lik 1. Dersom det regionale helseforetaket med lavest kostnadsnivå for eksempel
har en kostnadsindeks lik 0,95, ville det bety at
det i gjennomsnitt er 5 pst. rimeligere å
behandle en pasient i dette regionale helseforetaket enn i landet som helhet. Det ville
også innebære at det vil måtte settes av 5 pst.
av beløpet som skal fordeles i inntektsfordelingsmodellen for å kompensere for det høyere kostnadsnivået i de andre regionale helseforetakene. Med en gitt ramme som skal fordeles, betyr dette at jo mer som må settes av i
inntektsfordelingsmodellen til å kompensere
for forskjeller i kostnadsnivå mellom de regionale helseforetakene, jo mindre vil bli fordelt
etter behov.
Endringer i inntektsfordelingsmodellen
kan innebære både at størrelsen på forskjeller
i kostnadsnivå mellom de regionale helseforetakene endres, og at det skjer endringer i
hvilke regionale helseforetak som har høyt og
lavt kostnadsnivå. Dette betyr igjen at både
størrelsen på kostnadskomponenten, og fordelingen av kostnadskomponenten mellom de
regionale helseforetakene kan endres når inntektsfordelingsmodellen endres.

følsomme for hvorvidt daværende Rikshospitalet
og Radiumhospitalet ble inkludert i analysene
eller ikke.
Det ble antatt at faktisk kostnadsnivå i helseforetakene til en viss grad også reflekterte kostnadsulemper knyttet til forskjeller i forskningsaktivitet og utdanningsaktivitet. Forslaget i NOU
2008: 2 er derfor en kostnadsindeks som dels
baserte seg på faktisk kostnadsnivå og dels
baserte seg på forventede kostnader justert for
reisetid. I forslaget til indeks ble faktisk kostnads-
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–

Tabell 8.2 Kostnadsnivå i somatikk.
Landsgjennomsnitt=1.
Helseregion

2003–2005

2015–2017

Helse Sør-Øst

0,987

0,975

Helse Vest

0,956

0,952

Helse Midt-Norge

1,024

1,030

Helse Nord

1,121

1,208

nivå innvektet med 45 pst. og forventet kostnadsnivå med 55 pst. Indeksen ble anbefalt låst. Uten
en slik låsing ville effektivisering i ett regionalt
helseforetak medføre flytting av midler fra dette
regionale helseforetaket til regionale helseforetak uten en tilsvarende effektivisering.

8.3

Utvalgets analyser

Utvalget har gjennomført egne analyser for somatiske tjenester, psykisk helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn og unge og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling. Analysene er basert
på data for perioden 2015 til 2017 for somatikk,
2017 for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling og årene 2016 og
2017 for psykisk helsevern for barn og unge. Vedlegg 4 gir en nærmere gjennomgang av kostnadsanalysene som er gjennomført.

8.3.1 Somatiske tjenester
Tabell 8.2 viser det faktiske kostnadsnivået innenfor somatikk slik det var i perioden 2003 til 2005
(grunnlaget for NOU 2008: 2) og perioden 2015 til
2017 som dette utvalgets analyser er basert på.
Kostnadsnivået er relativt til et nasjonalt gjennomsnitt på 1 og er et vektet gjennomsnitt av kostnadsnivået i helseforetakene.
Utvalget konstaterer at kostnadsnivået i Helse
Nord, relativt til de andre regionale helseforetakene, har steget betydelig i perioden. Utvalget har
diskutert om det naturlig å knytte dette til
endringer i rammevilkår som ligger utenfor Helse
Nord sin kontroll. Utvalget har innhentet data
over lønns- og aktivitetsutvikling i de regionale
helseforetakene, og også vurdert forskjeller i
kostnader knyttet til innleie av arbeidskraft. Utvalgets vurderinger er:

–

–

Det var i perioden 2005 til 2015 en betydelig
svakere aktivitetsvekst i Helse Nord enn i de
tre andre regionale helseforetakene.
Det er ikke mulig, ut fra de data utvalget har
hatt tilgang til, å slutte at lønnsveksten i Helse
Nord har vært vesentlig forskjellig fra de andre
regionale helseforetakene.
Det er betydelig høyere innleiekostnader knyttet til leger i Helse Nord enn i de andre regionale helseforetakene. Disse har også steget
kraftig siden 2012.

Utvalget har også undersøkt i hvilken grad de
ulike kostnadsdriverne er avhengig av at helseforetakene i Helse Nord inngår i analysene. Analysene viser imidlertid stabile resultater også uten
helseforetakene i Helse Nord.
Analysene er gjennomført med helseforetak
som enhet. Det er benyttet ordinær lineær regresjon og tatt hensyn til målefeil som skyldes mulige
systematiske forskjeller mellom år og mulige
skjevheter i estimatene som skyldes at alle helseforetakene inngår med tre observasjoner hver (en
for hvert år i perioden 2015 til 2017).
Aktivitetsmålet i analysene er kostnad per
DRG-poeng. Det er dermed i stor grad allerede
tatt hensyn til forskjeller i pasientsammensetning
når kostnadene sammenlignes. Det er i tillegg
inkludert en rekke forklaringsvariabler som utvalget antar tar hensyn til forskjeller i pasientsammensetning utover det som tas hensyn til gjennom bruk av DRG-systemet, forskjeller i lovpålagte oppgaver som forskning og utdanning og
forskjeller i struktur.
Utvalget har gjennomført flere ulike analyser
med sikte på å forklare forskjeller i kostnadsnivå
mellom helseforetakene. I sin endelige modell har
utvalget valgt å inkludere forhold som har en statistisk signifikant forklaringskraft. Utvalget finner
at følgende forhold kan forklare observerte forskjeller i kostnadsnivå, jf. også boks 8.2.
Forskjeller i bosettingsmønster. Denne variabelen vil kunne fange opp merkostnader ved en
desentralisert sykehusstruktur og tilhørende
faste beredskapskostnader og høyere faste kostnader knyttet til bygninger og utstyr. Den vil
også kunne fange opp forskjeller i pasientsammensetning ut over det som fanges opp av DRGsystemet, for eksempel lavere andel poliklinisk
aktivitet og lengre liggetid i områder med lang
avstand til sykehus. Den vil også kunne fange
opp forskjeller i lønnskostnader som skyldes innleie og høyere turnover av arbeidskraft. Utvalget
har testet en rekke alternative måter å beskrive
bosettingsmønster. I dagens modell er det benyt-

77

NOU 2019: 24
Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak

Kapittel 8

Boks 8.2 Faktorer som påvirker kostnadsnivået i utvalgets analyser
Variabel

Effekt på kostnadsnivå

Kommentar

Inngår i forslag til kostnadsindekser

Bosettingsmønster

Kostnadsnivået øker med
økt reisetid

Måles som reisetid fra kommunesentrum til nærmeste 20 000 innbyggere. Antas å fange opp:
Faste beredskapskostnader.
Mulige effekter av lengre liggetid.
Turnover og innleie.
Uforskyldte forskjeller i lønnskostnader.

Forskning

Kostnadsnivået øker med økt
forskningsaktivitet.

Måles som forskningspoeng normert mot aktivitet (1000 DRGpoeng). Antas å fange opp:
Mulige merkostnader i pasientbehandling som følge av forskning.
Breddeulemper i store sykehus.
Merkostnader knyttet til høyspesialiserte tjenester og universitetssykehusfunksjoner.
Seleksjon av særlig ressurskrevende pasienter innen DRG.

Utdanning

Kostnadsnivået øker med økt
utdanningsaktivitet.

Måles som antall LIS-leger normert mot aktivitet. Antas å fange
opp:
Merkostnader i pasientbehandling
knyttet til utdanningsaktivitet.

Størrelse

Kostnadsnivået øker ikke-lineært
med størrelse

Måles som brutto driftsutgifter og
brutto driftsutgifter kvadrert.
Antas å fange opp:
Skalafordeler og -ulemper knyttet
til stordrift, særlig i universitetssykehus.

Inngår ikke i forslag til kostnadsindekser
Ikke-vestlige innvandrere Negativ sammenheng mellom
Andel av befolkningen i opptaksandelen ikke-vestlige innvandrere området.
og kostnadsnivå.
Struktur

Ingen sammenheng mellom
kostnadsnivå og antall akuttsykehus per helseforetak

tet reisetid til nærmeste akuttsykehus. Andre
alternativer er befolkningstetthet, Statistisk sentralbyrå sin sentralitetsindeks og lignende. Utvalget har valgt et mål som er uavhengig av faktisk
sykehusstruktur og som dermed ikke kan påvir-

Antall akuttsykehus per helseforetak normert mot aktivitet.

kes. I tillegg har utvalget valgt det alternativet
som best forklarer de faktiske kostnadsforskjellene mellom helseforetakene. Bosettingsmønster
beskrives dermed gjennom variabelen reisetid til
nærmeste 20 000 innbyggere, jf. vedlegg 4.
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Forskjeller i forskningsaktivitet (målt som
forskningspoeng per 1000 DRG-poeng). Denne
variabelen vil fange opp merkostnader i pasientbehandlingen knyttet til forskningsaktivitet. Den vil
også kunne fange opp kompleksitet i pasientsammensetningen i region- og universitetssykehus
som ikke fanges opp når DRG brukes som aktivitetsmål, og høyspesialiserte funksjoner. Endelig
vil denne variabelen kunne fange opp breddeulemper i store sykehus.
Forskjeller i utdanningsaktivitet (målt som
antall leger i spesialisering per 1000 DRG-poeng).
Denne vil fange opp merkostnader i pasientbehandling knyttet til høy utdanningsaktivitet.
Forskjeller i størrelse (målt som brutto driftsutgifter og brutto driftsutgifter kvadrert). Denne vil
kunne fange opp både smådriftsulemper og stordriftsulemper og/eller andre kostnadsulemper i
store universitetssykehus.
Alle de valgte kostnadsdriverne må betraktes
som proxyvariabler som fanger opp ulike forhold
knyttet til drift av sykehus. Det betyr at variabelen
forskningsaktivitet ikke bare må forventes å fange
opp merkostnader i pasientbehandlingen knyttet
til forskning, men også andre kostnadsulemper
som det er vanskeligere å operasjonalisere (for
eksempel breddeulemper), men som vil forventes
å korrelere (samvariere) med størrelsen på
forskningsaktiviteten.

8.3.1.1 Resultater
Utvalgets analyser viser en negativ sammenheng
mellom andel ikke-vestlige innvandrere i opptaksområdet og kostnadsnivå. Dette er ikke i tråd med
det man ville forvente, og utvalget har derfor valgt
å se bort fra denne sammenhengen ved beregning
av et forventet kostnadsnivå.
Utvalgets analyser viser ingen sterk sammenheng mellom antall sykepleiestudenter og kostnadsnivå og antall medisinstudenter og kostnadsnivå for å forklare forskjeller i utdanningsaktivitet.
Utvalget har derfor valgt å se bort fra disse sammenhengene ved beregning av et forventet kostnadsnivå. Utvalgets analyser gir heller ingen sammenheng mellom struktur, målt som antall akuttsykehus per helseforetak, og normert mot aktivitet. Samlet forklarer analysene mer enn 90 pst. av
kostnadsforskjellene. Dette innebærer at dersom
modellen ble brukt til å anslå det faktiske kostnadsnivået i et helseforetak ville avviket i gjennomsnitt være lavere enn 10 pst. Analysene gir
grunnlag for å beregne et forventet kostnadsnivå
for hvert helseforetak og for hvert av de regionale

Tabell 8.3 Forventet kostnadsnivå for somatiske
tjenester basert på resultatene fra modellen.
Helseregion

Kostnadsindeks

Helse Sør-Øst

0,977

Helse Vest

0,982

Helse Midt-Norge

1,003

Helse Nord

1,173

helseforetakene. Tabell 8.3 viser forventet kostnadsnivå dersom man tar fullt ut hensyn til resultatene fra modellen.

8.3.1.2 Utvalgets vurderinger og forslag
Utvalget merker seg at kostnadsforskjellene mellom de regionale helseforetakene har økt i perioden etter NOU 2008: 2. Utvalget mener at regionene må kompenseres for uforskyldte forskjeller
i kostnader ved pasientbehandling. Når den estimerte modellen i så stor grad forklare faktiske
kostnadsvariasjoner er det også utvalgets vurdering at det er nødvendig å kompensere for deler
av disse forskjellene. Dette innebærer også at en
større andel av inntektsrammen nå vil bli benyttet til å kompensere for uforskyldte kostnadsforskjeller.
Den estimerte modellen kan gis to tolkninger. På den ene siden kan den observerte assosiasjonen mellom en kostnadsdriver (for eksempel
forskningsaktivitet) og kostnadsnivå forklares
med at høyt nivå på kostnadsdriveren, alene eller
som proxy for andre forhold, fører til kostnadsulemper. Høy forskningsaktivitet kan for eksempel gi merkostnader i pasientbehandlingen og
dermed et høyere kostnadsnivå. Men det kan
også være slik at helseforetak som har høy
forskningsaktivitet er de helseforetakene som
behandler særlig ressurskrevende pasienter. De
kan ha særlige kostnader knyttet til lands- og
flerregionale funksjoner eller de kan ha et høyere kostnadsnivå fordi forskningstunge helseforetak også driver mye utdanning. På den andre
siden kan man ikke utelukke at helseforetak med
høyt nivå på en kostnadsdriver også er ineffektive, og dermed har et høyt kostnadsnivå. I så fall
er det man observerer en samvariasjon og ikke
en sammenheng. I det første tilfellet vil man
ønske å kompensere helseforetakene, i det andre
ikke.
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Utvalget har diskutert om det kan være forhold som gir kostnadsulemper som ikke er inkludert i den estimerte modellen. Modellen har sine
begrensninger, både ved at et relativt lite antall
observasjoner gjør det vanskelig å teste et bredt
spekter av kostnadsdrivere, og ved at det kan
være særlige forhold ved et mindre antall helseforetak som ikke lar seg fange opp i en statistisk
modell.
Utvalget har diskutert om forslaget til kostnadsindeks belønner eller straffer helseforetak
som har effektivisert driften. Utvalget har også
diskutert i hvilken grad utvalgets forslag gir insitamenter til en videre effektivisering. Kostnadsindeksen har to konsekvenser i inntektsfordelingsmodellen, jf. boks 8.1. For det første vil kompensasjon for uforskyldte merkostnader innebære at
inntekter som ellers ville blitt fordelt etter behov
nå benyttes til å kompensere for kostnadsulemper. For det andre vil selve fordelingen av kostnadskomponenten mellom regionene avhenge av
det relative kostnadsnivået, med andre ord kostnadsindeksen.
Dersom alle årsaker til uforskyldte forskjeller i
kostnader var fanget opp i analysene ville avviket
mellom faktisk og beregnet kostnadsnivå enten
skyldes tilfeldige variasjoner eller forskjeller i
effektivitet. De mest effektive helseforetakene vil få
et beregnet kostnadsnivå som er over sitt faktiske
nivå, de minst effektive vil få et beregnet kostnadsnivå under sitt forventede nivå. På denne måten
belønnes de effektive og straffes de ineffektive helseforetakene. Om man i en slik situasjon i stedet
valgte å basere kostnadskomponenten på det faktiske kostnadsnivået til det mest effektive helseforetaket ville dette ha konsekvenser. For det første
ville det mest effektive helseforetaket bli straffet
ved at kostnadskomponenten i modellen ble økt, og
da på bekostning av behovskomponenten. For det
andre ville de mest ineffektive foretakene belønnes
for manglende effektivitet.
I dagens modell er kostnadsindeksen en kombinasjon av historisk og beregnet kostnadsnivå. I
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beregnet kostnadsnivå er det kun tatt hensyn til
bosettingsmønster. Utvalget mener at de gjennomførte analysene trekker i retning av at man nå
bør legge større vekt på beregnet kostnadsnivå.
Samtidig mener utvalget det er forhold som taler
for at forskjellen mellom faktisk og beregnet kostnadsnivå ikke alene kan forklares ved forskjeller i
effektivitet. Analysene er basert på et relativt lite
antall observasjoner, og utvalget mener at det kan
være forhold som påvirker kostnadsnivået og som
ikke fanges godt nok opp i analysene. Dette vil
man i noen grad kunne ta hensyn til ved å legge
vekt også på faktisk kostnadsnivå.
Beregnet kostnadsnivå for et helseforetak vil
avhenge både av den estimerte sammenhengen
mellom kostnadsdriverne og kostnadsnivå og av
det enkelte helseforetak sitt nivå på hver kostnadsdriver. Det er derfor viktig at disse måles på
samme måte på tvers av helseforetakene. Som
beskrevet i vedlegg 4 har utvalget i sine analyser
tatt høyde for en systematisk underrapportering
av forskningsaktivitet fra St. Olavs hospital.
Forskningsaktivitet er målt som antall forskningspoeng som igjen baseres på omfanget av publisering og eksternfinansiert virksomhet. For begge
disse er situasjonen i Helse Midt-Norge noe
annerledes enn resten av landet. St. Olavs hospital
er bygd og tilrettelagt slik at en stor del av infrastruktur og forskningsadministrasjon ligger ved
NTNU. For å unngå oppbygging av parallelle
administrative støtteapparater har det vært hovedregelen at NTNU både ansetter stipendiater og er
vertskap for forskningsprosjekter. Et resultat av
dette er en underregistrering av forskningspoeng
i Helse Midt-Norge. For 2017 viste en gjennomgang av adresseringer at i om lag 25 pst. av publikasjoner hvor St. Olavs hospital burde vært adressert, var St. Olavs hospital utelatt. Tidligere år har
andelen vært høyere. Det er også grunn til å anta
at denne samarbeidsmodellen gir en lavere registrering av eksternfinansiert virksomhet i Helse
Midt-Norge enn i de andre regionale helseforetakene. I analysene som ligger til grunn for utval-

Tabell 8.4 Utvalgets forslag til kostnadsindeks for somatiske tjenester.

Helseregion

Historiske
kostnader
2003–2005 Dagens indeks

Historiske
kostnader
2015–2017

Utvalgets
forslag

Helse Sør-Øst

0,987

0,985

0,975

0,977

Helse Vest

0,956

0,980

0,952

0,974

Helse Midt-Norge

1,024

1,020

1,030

1,010

Helse Nord

1,121

1,095

1,208

1,182
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gets modell er dette håndtert ved at antall publikasjonspoeng ved St. Olavs hospital skjønnsmessig
er justert noe opp. Utvalget vurderer at det fortsatt er usikkerhet knyttet til variabelen.
Utvalgets vurdering er at også denne usikkerheten tilsier at man bør legge noe vekt på faktiske
kostnader når kostnadsindeksen skal fastsettes.
Utvalget foreslår derfor at kostnadsindeksen
baseres på 75 pst. beregnet og 25 pst. historisk
kostnadsnivå og låses. Når indeksen låses betyr
det at enhver effektiviseringsgevinst vil beholdes
av de enkelte regionale helseforetak, og modellen
gir på denne måten insitament til ytterligere effektivisering.

8.3.2

Psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling
Innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling har man ikke mulighet til å
bruke DRG-systemet til å korrigere for forskjeller
i pasientsammensetning når helseforetakene skal
sammenlignes med hverandre. Det må derfor
brukes andre aktivitetsmål. Sammenligninger av
kostnad per behandlet pasient uten å ta hensyn til
forskjeller i pasientsammensetning gir liten
mening for disse tjenestene. Sammenligninger av
kostnad per liggedøgn gir et mer presist sammenligningsgrunnlag, men tar fortsatt ikke fullt ut
hensyn til forskjeller i pasientsammensetning for
innlagte pasienter og heller ikke og den store
andelen poliklinisk aktivitet. For å kunne sammenligne aktivitet mer presist har utvalget beregnet et aktivitetsmål som er basert på en vektet
sum av liggedøgn og polikliniske konsultasjoner1.
Dette er det samme aktivitetsmålet som brukes i
analysene av forskjeller i behov i kapittel 7.
1

Poliklinisk aktivitet er gjort om til liggedøgn basert på det
relative kostnadsforholdet mellom en poliklinisk konsultasjon og et liggedøgn. For psykisk helsevern er det skilt
mellom liggedøgn ved sykehusavdelinger og DPS.

Tabell 8.5 viser at det er store variasjoner mellom de regionale helseforetakene i kostnadsnivå
per vektet aktivitetsenhet i forhold til et nasjonalt
gjennomsnitt på 1.

8.3.2.1 Analyser og resultater
Utvalget har, på samme måte som for somatiske
tjenester, gjennomført analyser av sammenhengen mellom et sett potensielle kostnadsdrivere og
kostnad per aktivitetsenhet. Analysene er gjennomført separat for psykisk helsevern for voksne,
psykisk helsevern for barn og unge og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling. Særlig har utvalget i
analysene forsøkt å korrigere for forskjeller i pasientsammensetning. Utvalget har sett etter
forskning som kan bidra til å identifisere forhold
som kan forklare forskjeller i kostnad per liggedøgn for innlagte pasienter innenfor psykisk
helsevern. En oppsummeringsartikkel (Wolff et
al., 2015) har identifiserer 8 studier. Alder, hoveddiagnose, om pasienten vurderes som farlig for
seg selv eller andre, funksjonsnivå og behandlingssted trekkes fram som forklaringsfaktorer i
disse studiene. Både hver for seg, og samlet forklarer imidlertid disse en relativt liten del av
observerte kostnadsforskjeller. Variablene alder,
hoveddiagnose og funksjonsnivå forklarer hver
for seg mellom tre og syv pst. av forskjellene i
kostnadsnivå. Behandlingssted er den variabelen
som i størst grad forklarer forskjellene i kostnadsnivå (nær en tredjedel). Samtidig konkluderes det
med at forskjellene ikke er store. Kostnad per liggedøgn er en relativt homogen størrelse. En tysk
studie (Wolff et al., 2016) inkluderer alder, funksjonsnivå (fire grupper), hoveddiagnose, tvang,
om pasienten vurderes å være til fare for seg selv,
vrangforestillinger eller affektiv tilstand, samt liggetid mindre enn 36 dager. Studien finner at kostnad per liggedøgn er høyere for pasienter med liggetid mindre enn 36 dager, for pasienter som er
innlagt ved tvang, pasienter mellom 35 til 64 år,

Tabell 8.5 Kostnadsnivå – utvalgets aktivitetsenhet – i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling. 2016 og 2017.
Psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling (2017)

Psykisk helsevern for
barn og unge (2016 og 2017)

Helse Sør-Øst

1,021

1,004

Helse Vest

0,939

1,038

Helse Midt-Norge

0,993

0,889

Helse Nord

1,016

1,052

Helseregion
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Boks 8.3 Forklaringsvariabler. Analyser av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling
Variabel

Psykisk helsevern for
voksne

Psykisk helsevern for
barn og unge

Tverrfaglig spesialisert
rusbehandling

Andel av befolkningen i
aldersgruppen 0 til 13
og 14 til 18 år
Andel ikke-vestlige innvandrere
Variabler som beskriver bosettingsmønster

Andel med hoveddiagnose i gruppen psykiske lidelser og
atferdsforstyrrelser
som skyldes bruk av
alkohol
Andel i aldersgruppene 18 til 33 år og 34
til 65 år
Variabler som beskriver bosettingsmønster

Inngår ikke i forslag til kostnadsindekser
Pasientsammensetning

Andel tvangsinnleggelser
Liggetid
Andel av befolkningen i
aldersgruppene 18 til
33 år og 34 til 65 år
Andel ikke-vestlige innvandrere
Andel av liggedøgn på
DPS
Andel særfunksjoner
av totale kostnader
Andel akuttinnleggelser
Variabler som beskriver bosettingsmønster

Bosettingsmønster

Variabler som beskri- Variabler som beskri- Variabler som beskriver bosettingsmønster ver bosettingsmønster ver bosettingsmønster

Forsknings- og utdanningsaktivitet

Forskningspoeng normert mot aktivitet
LIS-leger normert mot
aktivitet

pasienter med vrangforestillinger eller affektive
tilstander og pasienter som vurderes som en fare
for seg selv. De finner ingen betydningsfulle forskjeller mellom diagnosegruppene, men psykosepasienter ser ut til å ha lavere kostnader per liggedøgn enn referansegruppen som er pasienter med
rusdiagnose.
Boks 8.3 viser variablene utvalget har inkludert i analysene.
Analysene av forskjeller i kostnader viser at
effekten av de ulike variablene er svært følsom for
valg av modell, resultatene er ikke alltid intuitivt
rimelige, og modellene forklarer kostnadsforskjeller i langt mindre grad enn innenfor somatikk. I
noen modeller oppnås en forklaringskraft på
rundt 50 pst., men disse er til gjengjeld svært ustabile med hensyn til hvilke helseforetak som inkluderes i analysene. Ingen av kostnadsdriverne som
er inkludert i analysene for somatiske tjenester
gir stabile og signifikante resultater i psykisk

Forskningspoeng normert mot aktivitet
LIS-leger normert mot
aktivitet

Forskningspoeng normert mot aktivitet
LIS-leger normert mot
aktivitet

helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultatene av utvalgets analyser synes å
være i tråd med det lille som er av internasjonal
litteratur, hvor det har vist seg vanskelig å finne
gode forklaringer på de forskjeller man observerer i kostnadsnivå innenfor psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Analysene inneholder ikke aktivitet og kostnader knyttet til bruk av private med kjøpsavtale.
Det er regionale forskjeller i bruk av private, og
bruk av private utgjør en betydelig del av den samlete behandlingskapasiteten innenfor tverrfaglig
spesialisert rusbehandling. Helsedirektoratet og
Statistisk sentralbyrå samler inn data om aktivitet
og kostnader fra disse virksomhetene. Data om
kostnader er ikke tilrettelagt for kobling mot aktivitet på samme måte som i helseforetakene og private med langsiktige driftsavtaler. Det er ikke er
grunn til å anta at resultatet av analysene ville blitt
vesentlig annerledes dersom data om aktivitet og
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Tabell 8.6 Kostnadsindeks for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling samlet.
Dagens
indeks

Faktiske
kostnader 2017

Ny
kostnadsindeks

Helse Sør-Øst

0,985

1,021

1,005

Helse Vest

0,980

0,940

0,985

Helse Midt-Norge

1,020

0,993

0,998

Helse Nord

1,095

1,016

1,004

Helseregion

kostnader fra private med kjøpsavtale hadde blitt
inkludert i analysene. Dersom dette skulle være
tilfellet, måtte kostnadsnivået hos de private med
kjøpsavtale skille seg fra det offentlige på en slik
måte at det samlet sett vil gi systematiske forskjeller i kostnadsnivå mellom de regionale helseforetakene som det vil være riktig å kompensere for i
en inntektsfordelingsmodell.

8.3.2.2

Utvalgets vurderinger og forslag

Utvalget konstaterer at det er variasjoner i kostnadsnivå innfor psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert behandling. Utvalget har diskutert om
det, med grunnlag i analysene, kan konkluderes
med at det er systematiske, forventede kostnadsforskjeller mellom de fire regionale helseforetakene innenfor disse områdene. De analysene
utvalget har gjennomført viser at de kostnadsdriverne som er identifisert for somatiske tjenester
ikke bidrar til å forklare forskjeller i kostnadsnivå
innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Analysene identifiserer heller
ikke andre forhold som kan forklare de observerte forskjellene. Dette innebærer at utvalget, ut
fra analysene, ikke kan forkaste en hypotese om at
det ikke er systematiske kostnadsforskjeller
innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
En lik beregnet kostnadsindeks betyr at det i
utgangspunktet ikke gis kompensasjon for kostnadsforskjeller mellom de regionale helseforeta-

kene i inntektsfordelingsmodellen. En kostnadsindeks lik 1 innebærer samtidig en endring fra NOU
2008: 2, hvor man i mangel av data som gjorde det
mulig å gjennomføre analyser av kostnadsforskjeller innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, antok at det relative kostnadsnivået som det skulle kompenseres for var
det samme i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling som innenfor somatikk.
For somatiske tjenester har utvalget anbefalt
en kostnadsindeks hvor man lar faktiske kostnadsforskjeller mellom helseforetakene telle 25
pst. Også for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er det til dels store forskjeller i faktisk kostnadsnivå mellom de regionale helseforetakene. Dersom kostnadsindeksen
settes lik for de fire regionale helseforetakene
innebærer det at disse forskjellene i sin helhet tolkes som forskjeller i effektivitet. Utvalget mener
derfor at det også innenfor psykisk helsevern for
voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
bør vurderes å legge delvis vekt på historiske
kostnadsforskjeller. Samtidig ser utvalget at det
innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er større usikkerhet knyttet til
måling av aktivitet enn hva tilfellet er for somatiske tjenester. Utvalget har basert sine analyser
på vektede liggedøgn som aktivitetsmål. Dette
målet baseres både på en forutsetning om at liggedøgn er et egnet mål på aktivitet og på at vektene
på en god måte fanger opp relative kostnadsforskjeller. Utvalget mener at dette aktivitetsmålet

Tabell 8.7 Kostnadsindeks for psykisk helsevern for barn og unge.
Dagens
indeks

Faktiske
kostnader 2016–2017

Ny
kostnadsindeks

Helse Sør-Øst

0,985

1,004

1,000

Helse Vest

0,980

1,038

1,000

Helse Midt-Norge

1,020

0,889

1,000

Helse Nord

1,095

1,052

1,000

Helseregion
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representerer en klar forbedring i forhold til de
analysene som ble gjort i forbindelse med NOU
2008: 2. Det er likevel et klart behov for bedre
informasjon om faktisk pasientsammensetning
innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Slik informasjon vil bedre
kvaliteten både på de behovsanalysene som er
beskrevet i kapittel 7, og på kostnadsanalysene.
Utvalget har diskutert om det er grunnlag for at
faktiske kostnadsforskjeller skal telle annerledes
innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling enn innen somatikken. For somatiske tjenester har man et mer presist estimat for
forventede kostnader. Innenfor psykisk helsevern
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling kan man
ut fra analysene ikke forkaste en hypotese om
samme kostnadsnivå i de fire regionale helseforetakene. Det kan dermed argumenteres for at det er
større usikkerhet knyttet til det forventede kostnadsnivået innen psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling, og at man dermed bør
legge mer vekt på faktiske kostnadsforskjeller
innen disse tjenestene. Samtidig vil det, i fraværet
av sikker korrigering for forskjeller i pasientsammensetning, også være større usikkerhet knyttet til
de faktiske kostnadsnivået innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn
hva tilfellet er for somatiske tjenester.
Utvalget vurderer videre at det er forskjeller
mellom psykisk helsevern for voksne, tverrfaglig
spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern
for barn og unge. For sistnevnte mener utvalget at
det er større usikkerhet knyttet til hvorvidt observerte forskjeller i hovedsak skyldes ulike organisering av tjenestene, mulige forskjeller i fordeling
av felleskostnader og hvordan man har registrert
aktivitet. For psykisk helsevern for barn og unge
anbefaler derfor utvalget at kostnadsindeksen settes lik 1 for de fire regionale helseforetakene.
For psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling finner utvalget det vanskelig å argumentere for at man skal legge mer
vekt på faktiske kostnader enn for somatiske tjenester. Utvalget foreslår derfor at kostnadsindeksen for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling baseres på 25 pst. historisk kostnadsnivå og låses. Samtidig erkjenner
utvalget at det er usikkerhet knyttet til denne
indeksen, og anbefaler at det igangsettes et arbeid
med sikte på å etablere gode mål for pasientsammensetning innen psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling. Slike mål bør deretter
danne grunnlag for nye kostnadsanalyser som kan
benyttes i en revisjon av inntektsfordelingsmodellen.
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Medlemmene Sandset og Gaaserød viser til at
utvalget konstaterer at det er kostnadsforskjeller
mellom regionene, og at disse ikke lar seg forklare
ved de analysene som utvalget har gjennomført.
Utvalget beskriver at usikkerheten er større ved
måling av aktivitet enn hva som er tilfellet for somatiske helsetjenester. Både analysene av forbruk
(behov) og kostnader knyttes opp mot det valgte
aktivitetsmålet, som er en vektet kombinasjon av
aktivitet innen døgn, dag og poliklinikk. Når regionenes faktiske kostnader fordeles på aktivitetsmålet,
framkommer vesentlige kostnadsforskjeller. Slike
kostnadsforskjeller kan være uforskyldte, være
uttrykk for effektivitetsforskjeller eller svakheter ved
aktivitetsmålet. Svakheter ved aktivitetsmålet kan
være knyttet til vektingen mellom døgn, dag og poliklinikk eller til at det ikke tas tilstrekkelig hensyn til
pasienttyngde og hva behandlingen faktisk krever av
ressurser. Innen somatikk uttrykker DRG-vektene
pasienttyngde og ressursbehov, men innen psykisk
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
finnes ikke en tilsvarende differensiering. Utvalget
beskriver derfor behovet for å igangsette et arbeid
også innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, for å etablere gode mål for aktivitet. Dette arbeidet bør startes snarest.
Utvalget har med ovenstående svakheter i analysene lagt skjønn til grunn for det foreliggende forslaget. Det er samtidig påvist betydelige beløpsmessige
konsekvenser av en høy versus lav innvekting av
faktiske kostnader i modellen. Utvalget foreslår en
modell hvor det kun kompenseres for 25 pst. av kostnadsforskjellene som er konstatert. Resten av midlene til psykisk helsevern voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling fordeles som om det ikke er
kostnadsforskjeller mellom regionene. Dette begrunnes med at modellen ikke kan forklare disse kostnadsforskjellene. Med den foreslåtte innvektingen av
modellen risikerer utvalget å undervurdere svakhetene i datagrunnlag og gjennomførte analyser, både
for behovsindeksen og kostnadsindeksen. Dermed er
det også risiko for at faktisk ressursbehov ikke finansieres i tilstrekkelig grad. To regioner får en kostnadskompensasjon som langt overstiger deres faktiske kostnader. På denne bakgrunn mener utvalgsmedlemmene Sandset og Gaaserød at i påvente av
ytterligere analyser må faktiske kostnader tillegges
vesentlig høyere vekt, for eksempel 75 pst. vekt.
Dette vil redusere risikoen for at midler som behøves
innen høyt prioriterte områder (psykisk helsevern
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling) trekkes ut.
Utvalgsmedlemmene Sandset og Gaaserød har ikke
øvrige merknader til utvalgets innstilling.
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Kapittel 9

Prehospitale tjenester og pasientreiser
9.1

Prehospitale tjenester

I NOU 2015: 17 Først og fremst – Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus, brukes begrepet prehospitale tjenester om de tjenestene utenfor sykehus
som er eller kan bli involvert i håndteringen av
pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp. Disse er
fastlege, legevakt, pleie- og omsorgstjeneste i
kommunen (inkludert kommunale øyeblikkelig
hjelp døgntilbud), medisinsk nødmeldetjeneste1
(AMK- og legevaktsentral) og ambulansetjeneste
(bil-, båt- og luft). De regionale helseforetakene
har ansvar for ambulansetjenesten og AMK-sentralene. Kommunene har ansvar for legevaktsentralene, legevakt, primærhelsetjeneste og pleieog omsorgstjeneste.
AMK-sentralenes oppgaver er mottak av medisinsk nødtelefon 113 fra publikum, å fastsette
hastegrad, å gi profesjonell veiledning til innringer og å sette i verk tiltak som utrykning og koordinering av innsats. Det er til sammen 16 AMKsentraler fordelt over hele landet.
Akuttmedisinforskriften regulerer de regionale helseforetakenes og kommunenes akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus nærmere.
Akuttmedisinforskriften stiller blant annet krav til
bemanning og helsefaglig kompetanse i ambulansetjenesten.
Ambulansetjenesten har i løpet av de siste tiårene utviklet seg fra i hovedsak å være en transporttjeneste til å være en medisinsk tjeneste. Alle
ambulanser er nå tomannsbetjente, har bedre utstyr og personalet har økt kompetanse i å starte
behandling. Nye kommunikasjonsløsninger gjør
det også mulig for spesialister i sykehus å stille
diagnoser slik at behandling kan starte allerede i
ambulansen.

1

Med medisinsk nødmeldetjeneste menes et landsdekkende, organisatorisk og kommunikasjonsteknisk system
for varsling og håndtering av henvendelser om behov for
akuttmedisinsk hjelp og kommunikasjon innen helsetjenesten.

Ifølge statistikk for bil- og båtambulansetjenesten fra Statistisk sentralbyrå har antall oppdrag
økt med 7 pst. i perioden 2013 til 2017, og det ble
gjennomført til sammen 708 000 oppdrag i 2017.
Antall kjørte kilometer har økt med 6 pst. i samme
periode. Det er store regionale forskjeller. Antall
beredskapstimer per innbygger er tre ganger høyere i Helse Nord enn i Helse Sør-Øst, antall bilambulanser per innbyggere er 3,5 ganger høyere i
Helse Nord enn i Helse Sør-Øst. Antall kjørte kilometer per innbygger er nesten det dobbelte i
Helse Nord sammenlignet med Helse Sør-Øst.

9.1.1 Nærmere om luftambulansetjenesten
I 1988 ble det etablert en nasjonal luftambulansetjeneste. Flyselskaper fikk kontrakt med Rikstrygdeverket om beredskap med spesialinnredete
ambulansefly og ambulansehelikoptre. De fylkeskommunale sykehusene hadde ansvar for bemanningen av helsepersonell. Etter sykehusreformen
i 2002 ble ansvaret for luftambulansetjenesten
overført til de regionale helseforetakene. I 2004
etablerte de daværende fem regionale helseforetakene et felleseid selskap med operativt ansvar
for luftambulansetjenesten (nå helseforetaket Luftambulansetjenesten). Flykontraktene inngås
etter ordinære anbudsprosesser. I 2019 består luftambulansetjenesten av 13 ambulansehelikoptre
bemannet med anestesilege, operert fra 12 baser,
og 9 ambulansefly bemannet med spesialsykepleiere og lege ved behov, operert fra 7 baser. Forsvarets legebemannede redningshelikoptre benyttes
også i stor grad til luftambulanseoppdrag, operert
fra 6 baser, men har søk og redning som sin primære oppgave. Bruken av luftambulansetjenester har økt med 9 pst. fra 2007 til 2017. I tillegg
til befolkningsvekst kan økt bruk også forklares
med funksjonsfordeling mellom sykehus og
behov for transport tilbake til lokalsykehusene
etter avsluttet behandling på intensivavdelingene
på de store sykehusene. Totale kostnader til operativ drift av luftambulansetjenester var 977 mill.
kroner i 20182. I tillegg kommer kostnader i syke-
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Tabell 9.1 Tilskudd til Luftambulansetjenesten HF 2019. mill. kroner, prosent og kroner per innbygger.
Mill. kroner

Prosent

Kroner per innbygger

Helse Sør-Øst

267,2

24,1

89

Helse Vest

187,2

16,9

169

Helse Midt-Norge

205,4

18,6

282

Helse Nord

447,0

40,4

919

Landet

1 106,8

100,0

208

husene til medisinsk bemanning og materiell. Det
ble gjennomført 18 199 oppdrag i 2017 ifølge tall
fra Luftambulansetjenesten. I 2019 er Luftambulansetjenesten tildelt 1 107 mill. kroner fra de regionale helseforetakene til operativ drift av luftambulansetjenester3. Finansieringen er basert på
aktiviteten i det enkelte regionale helseforetak i
henhold til vedtatt finansieringsmodell sist godkjent av de administrerende direktørene 15. juni
2015.

reiser hvor pasienten først betaler reisen selv og
deretter søker om refusjon i etterkant. Det er 18
pasientreisekontorer i hele landet. Pasientreisekontorene har ansvar for reiseplanlegging, gjennomføring av reiser med rekvisisjon og saksbehandling av reiseregninger. Refusjon av utgifter til
pasienter for reiser uten rekvisisjon behandles av
helseforetaket Pasientreiser. Utbetaling av oppgjør til transportører for reiser med rekvisisjon
håndteres av helseforetakene.
Kostnadene til pasientreiser per innbygger har
økt med 63 pst. fra 2007 til 2017 for hele landet.
Veksten per innbygger i samme periode har vært
høyest i Helse Vest (77 pst.) og svakest i Helse
Nord (42 pst.). Forskjellen per innbygger var 288
pst. i 2017 mot 338 pst. i 2007.

9.2

Pasientreiser

Staten dekker utgifter ved reise til og fra offentlig
finansiert helsetjeneste. I 2004 ble ansvaret for
pasientreiser overført fra folketrygden til de regionale helseforetakene. Inntekter til å dekke pasientreiser inngikk ikke i inntektsfordelingsmodellen i årene 2004 til 2008. Disse inntektene ble fordelt mellom de regionale helseforetakene basert
på historisk kostnad. I motsetning til ambulansetjenesten, som omfatter pasienter med behov for
akuttmedisinsk behandling eller overvåkning,
omfatter pasientreiser først og fremst planlagt
(elektiv) behandling. I 2009 opprettet de regionale
helseforetakene et felleseid selskap som gjennomfører oppgjør for pasientreiser og drift av felles
IKT-systemer (nå helseforetaket Pasientreiser).
Det er to former for pasientreiser. Reiser med
rekvisisjon og reiser uten rekvisisjon. Reiser med
rekvisisjon er reiser som bestilles gjennom et
pasientreisekontor av behandleren eller pasienten
selv. Dette er aktuelt når pasienten ikke kan
benytte rutegående transport på grunn av helsemessige forhold eller fordi det ikke er et kollektivtilbud på strekningen. Reiser uten rekvisisjon er
2
3

Årsregnskap og styrets beretning for 2018 Luftambulansetjenesten HF.
Oppdragsdokument 2019 Luftambulansetjenesten HF.

9.3

Utviklingstrekk som kan påvirke
behovet for prehospitale tjenester
og pasientreiser

Det fremgår av Meld. St. 11 (2015–2016) Nasjonal
helse- og sykehusplan (2016–2019) at endringer i
akuttilbudet ved små og store sykehus forutsetter
styrking av kapasiteten og kompetansen i de
akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus, og
gjør det nødvendig med bedre samordning og
utnyttelse av ressurser mellom kommunene og
spesialisthelsetjenesten. Sentralisering av sykehusfunksjoner, samling av akuttfunksjoner ved
færre sykehus og færre og større legevakter
påvirker behovet for og etterspørselen etter ambulansetjenester og transport av pasienter i behandling som skal tilbakeføres til et lavere
omsorgsnivå. Det prehospitale mulighets- og
ansvarsrommet er utvidet i de senere årene og de
prehospitale tjenestene har fått større betydning
som følge av dette.
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Tabell 9.2 Kostnad per innbygger i de regionale helseforetakene til ulike tjenester. kroner. 2017.
Somatikk

Psykisk helsevern

Tverrfaglig spesialisert
rusbehandling

Ambulansetjenester

Pasienttransport

Helse Sør-Øst

18 198

4 392

998

871

439

Helse Vest

16 917

4 402

1 056

933

487

Helse Midt-Norge

20 074

4 217

836

1 516

696

Helse Nord

23 251

4 830

884

2 897

1 692

Kilde: Helsedirektoratet og Statistisk sentralbyrå

9.4

Nærmere om forskjeller i
kostnader til prehospitale
tjenester og pasientreiser

Innenfor prehospitale tjenester og pasientreiser
finner vi de største forskjellene i kostnader per
innbygger mellom de regionale helseforetakene,
jf. tabell 9.2.
Mens forskjellen mellom høyest og lavest kostnad per innbygger for de regionale helseforetakene
i 2017 var henholdsvis 35, 15 og 26 pst. for pasientbehandling innenfor somatikk, psykisk helsevern
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, var
forskjellen 251 pst. for ambulansetjenester og pasientreiser. For pasientreiser var forskjellen 288 pst.
og 233 pst. for ambulansetjenester ifølge tall fra
Helsedirektoratet og Statistisk sentralbyrå. Kostnadsforskjellene varierer innenfor de ulike ambulansetjenestene. Rangeringen av de regionale helseforetakene etter kostnader per innbygger er
imidlertid den samme for de ulike tjenestene.
Helse Nord har høyest kostnader per innbygger,
Helse Midt-Norge nest høyest, Helse Vest nest
lavest og Helse Sør-Øst lavest kostnader per innbygger. De regionale forskjellene er minst for bilog båtambulanse og størst for luftambulanse. Det
er redegjort nærmere for pasientreiser i avsnitt 9.2
og luftambulansetjenesten i punkt 9.1.1.
Kostnadene til prehospitale tjenester og pasientreiser utgjorde til sammen 4,5 mrd. kroner eller om
lag 5,8 pst. av de regionale samlede driftskostnader
i 2006. I 2017 utgjorde kostnadene til sammen
9,3 mrd. kroner eller om lag 6,7 pst. av de regionale
helseforetakenes samlede driftskostnader.

9.5

Tidligere analyser

I Hagenutvalgets gjennomgang (NOU 2003: 1) var
inntekter til å dekke prehospitale tjenester inkludert i fordelingsnøkkelen for somatiske spesialist-

helsetjenester. Analysene av fylkeskommunenes
utgifter til somatiske helsetjenester per innbygger
viste en positiv sammenheng mellom utgiftsnivå
og reisetid til sykehus.
Magnussenutvalgets analyser fant at forskjeller i reiseavstander til sykehus i stor grad kan forklare forskjeller i kostnader til prehospitale tjenester og pasientreiser. Magnussenutvalget vurderte
ulike alternativer for hvordan pasientreiser kunne
inkluderes i inntektsfordelingsmodellen. Magnussenutvalget valgte en tilnærming basert på sammenheng mellom reiseavstand og kostnader for
prehospitale tjenester og pasientreiser. Ulike reisetidsvariabler og kombinasjoner av variabler ble
undersøkt. Magnussenutvalgets forslag til fordelingsnøkkel for prehospitale tjenester og pasientreiser inkluderte både gjennomsnittlig reiseavstand til akuttsykehus og gjennomsnittlig reiseavstand til akuttsykehus kvadrert, som fanget opp at
sammenhengen mellom reisetid til akuttsykehus
og behov for prehospitale tjenester ikke er lineær.
Magnussenutvalget anbefalte at begge de to kriteriene ble låst.
Utvalget har merket seg det har vært lagt ned
et betydelig arbeid i de regionale helseforetakene
med å utvikle inntektsfordelingsmodeller for prehospitale tjenester og pasientreiser etter NOU
2008: 2.
I Helse Sør-Øst fordeler modellen inntekter til
dekning av bilambulansetjenester og pasientreiser samlet. Kompensasjon for forskjeller i behov
og kostnader er basert på en 90/10-fordeling.
Behovskomponenten beregner sykehusområdenes relative andeler av ressursbehovet basert på
demografi og andre kjennetegn ved befolkningen.
I tillegg er det brukt ulike avstandsmål. Aktivitetsmålet i analysene er kostnader per innbygger som
er lik kostnad per oppdrag multiplisert med oppdrag per innbygger. Dermed fanger aktivitetsmålet opp forskjeller i både behov og kostnader. Det
gis særskilt kompensasjon for kostnader til AMK
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og bemanning av luftambulansen med medisinsk
personell. I tillegg er det tatt hensyn til enkelte
forhold i Oslo. Luftambulansetjenester inngår
ikke i modellen.
I Helse Vest fordeles inntekter til dekning av
bil- og båtambulansetjenester og pasientreiser
hver for seg. Aktivitetsmålet i analysene er antall
oppdragsminutter per innbygger for prehospitale
tjenester og antall reiseminutter per innbygger for
pasientreiser. Inntektene fordeles etter en kriteriebasert modell med separate ressursbehovsindekser for ambulansetjenester og pasientreiser.
Ressursbehovsindeksene består av behovsindekser og kostnadsindekser som multipliseres med
hverandre. Behovskomponenten beregner relative andeler av ressursbehovet basert på demografi og bosettingsmønster. Kostnadsindeksen for
prehospitale tjenester tar utgangspunkt i at 50 pst.
av kostnadene anses som faste. Kostnadsindeksen
for pasientreiser er satt til 1 for alle helseforetakene. Det betyr at det ikke gis kompensasjon for
kostnadsforskjeller. Luftambulansetjenester inngår ikke i modellen.
Inntekter til prehospitale tjenester og pasientreiser i Helse Midt-Norge fordeles separat for ambulansetjenester og pasientreiser. For begge områdene er det utviklet behovsbaserte kriteriemodeller. Behovskomponenten for ambulansetjenester
består av delindekser for reisetid og antall kjørte
turer. Behovskomponenten i modellen for pasientreiser baserer seg på data på kommunenivå. Antall
reiser per innbygger forklares med kriteriene
andel eldre over 60 år og reiste kilometer per innbygger. Det gis kompensasjon for kostnadsulemper for både prehospitale tjenester og pasientreiser
basert på historiske kostnader. For prehospitale tjenester gis det delvis kompensasjon for historiske
forskjeller i gjennomsnittlig kostnad per oppdragsminutt. Inntekter til dekning av AMK og luft- og
båtambulansetjenester fordeles utenfor modellen.
Inntekter til dekning av bil- og båtambulansetjenester og pasientreiser i Helse Nord fordeles
etter historiske kostnader hver for seg. Det gis
særskilt kompensasjon til dekning av AMK og
medisinsk bemanning av luftambulanse og redningshelikopter. Luftambulansetjenester dekkes
regionalt.

9.6

Analyser og resultater

Utvalget har gjennomført egne analyser av forbruket av pasientreiser og ambulansetjenester. Det er
gjort separate analyser av pasientreiser, bil- og
båtambulanse og luftambulanse.

Kapittel 9

Tabell 9.3 Behovsindekser pasientreiser
Behovsindeks

Helse Sør-Øst

0,542

Helse Vest

0,867

Helse Midt-Norge

1,307

Helse Nord

3,653

9.6.1 Pasientreiser
Analysene av pasientreiser er basert på data som
utvalget har innhentet fra Pasientreiser. Analysene inkluderer både pasientreiser med rekvisisjon og pasientreiser uten rekvisisjon. Aktivitetsmålet i analysene er antall kilometer per innbygger. Analysene er basert på data fra 2017 på kommunenivå. Forbruket av pasientreiser er forklart
med alders- og bostedsvariabler. Det er testet et
bredt spekter bostedvariabler. Den anbefalte spesifikasjonen er den som i størst grad forklarer faktiske forskjeller i bruk av pasientreiser. Tabell 9.3
beskriver resultatet av behovsanalysene. Følgende variabler er inkludert:
– Andel i aldersgruppen 60 til 79 år
– Reisetid til 20 000 innbyggere
– Kilometer til regionsykehus
– Kilometer til regionsykehus kvadrert
– Vektet avstand til landsfunksjon
– Andel innbyggere i tettbygd strøk
Det er ikke gjort egne analyser av kostnadsforskjeller for pasientreiser.

9.6.2 Ambulansetjenester
Utvalget har gjennomført analyser av forbruket av
bil- og båtambulanse på samme måte som for pasientreiser. Analysene er basert på aktivitetsdata
som utvalget har hentet inn fra de regionale helseforetakene. Tallene inkluderer både bil- og båtambulanse i de fleste helseforetakene. Aktivitetsmålet i analysene er antall oppdragsminutter per innbygger. Analysene er basert på data fra 2017 på
kommunenivå. Som forklaringsvariabler er det
benyttet alder og variabler som beskriver bosettingsmønster. Den valgte modellspesifikasjonen er
den som best forklarer variasjon i bruk av tjenester.
Følgende variabler er benyttet i analysene av behov
for bil- og båtambulanse:
– Andel i aldersgruppen 60 til 79 år
– Reisetid til 20 000 innbyggere
– Kilometer til regionsykehus
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Kilometer til regionsykehus kvadrert
Reisetid til nærmeste somatiske akuttsykehus

Det er ikke gjort egne analyser av sammenhengen mellom kostnadsdrivere og kostnadsnivå. Det
er ikke grunn til å vente regionale forskjeller i
variable kostnader per oppdragsminutt, men det
vil være til dels betydelige forskjeller i faste kostnader knyttet til utstyr og beredskap.
Analysene av behov for luftambulansetjenester
er basert på data som utvalget har hentet inn fra
helseforetaket Luftambulansetjenesten. Aktivitetsmålet i analysene er antall oppdragsminutter per
innbygger. Analysene er basert på data fra 2016
og 2017 på kommunenivå. Forbruk av luftambulansetjenester er analysert med alder og bostedsvariabler som forklaringsvariabler. Følgende variabler inngår i analysene av behov for luftambulansetjenester.
– Reisetid til 20 000 innbyggere
– Kilometer til regionsykehus
– Kilometer til regionsykehus kvadrert
– Vektet distanse til landsfunksjon

9.6.3 Utvalgets vurderinger og forslag
Utvalget vurderer at resultatene av analysene av
behov for pasientreiser kan benyttes i inntektsfordelingsmodellen. Utvalget konstaterer at det er
forskjeller mellom helseforetakene i netto kostnad
(kostnad fratrukket egenandel) per kjørte kilometer. Utvalget finner imidlertid ikke at disse forskjellene kan begrunnes i regionale kostnadsulemper. Kostnadsindeksen settes derfor lik 1,
som betyr at det ikke gis kompensasjon i inntektsfordelingsmodellen for forskjeller i kostnader til
pasientreiser mellom de regionale helseforetakene. For pasientreiser beregnes det dermed
regionale ressursbehovsindekser som er lik
behovsindeksene.
Dette er første gang det er gjennomført analyser av forbruk og kostnader i ambulansetjenesten
som grunnlag for regional inntektsfordeling.
Utvalget har derfor bedt de regionale helseforeta-

kene vurdere datagrunnlaget som analysene baserer seg på. Basert på disse tilbakemeldingene er
utvalgets vurdering at aktivitetsmålet som brukes
i analysene ikke har en kvalitet som gjør at utvalget kan anbefale å bruke resultatene i en inntektsfordelingsmodell. Kjørte kilometer per innbygger,
som vil kunne være et alternativ til oppdragsminutter som aktivitetsmål i analysene, er ikke tilgjengelig for alle helseforetak.
I dagens modell er analyser av behov for luftambulansetjenester kombinert med en beregning
av faktisk kostnad per oppdragsminutt. Denne er
igjen basert på fordelingen av tilskudd fra de regionale helseforetakene til Luftambulansetjenesten.
Disse tilskuddene inkluderer ikke kostnader til
medisinsk bemanning. Kostnadene til medisinsk
bemanning av luftambulanse føres i varierende
grad sammen med kostnader til bil- og båtambulanse i regnskapene til de regionale helseforetakene.
Utvalget mener at en pragmatisk tilnærming
vil være å bruke en ressursbehovsindeks for
ambulansetjenester i inntektsfordelingsmodellen
basert på de historiske kostnader til ambulansetjenester i perioden 2015 til 2017.

9.6.4

Utvalgets forslag til ressursbehovsindeks for prehospitale tjenester og
pasientreiser

Tabell 9.4 viser utvalgets forslag til ressursbehovsindeks for prehospitale tjenester og pasientreiser.
Tabell 9.4 Ressursbehovsindekser - prehospitale
tjenester og pasientreiser
Dagens indeks

Ny indeks

Helse Sør-Øst

0,654

0,677

Helse Vest

0,798

0,824

Helse Midt-Norge

1,225

1,320

Helse Nord

3,008

2,910
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Forskning, utdanning, nasjonale tjenester og
høyspesialisert medisin

Forskning og utdanning av helsepersonell er lovpålagte oppgaver, hjemlet i spesialisthelsetjenesteloven og helseforetaksloven. Disse oppgavene er
nærmere beskrevet i oppdragsdokumentet til de
regionale helseforetakene. Særlige oppgaver kan
også forankres i foretaksmøte. Det er fastsatt vedtekter og instrukser som skal forankre ansvar for
forskning og utdanning av helsepersonell og regulere samarbeidet mellom de regionale helseforetakene, universiteter og høyskoler (samarbeidsorgan og rammeavtaler).
Det framgår av mandatet at utvalget må ta hensyn til forskning og utdanning av helsepersonell
ved vurdering av fordelingsmekanismene og ha
kontakt med universitets- og høyskolesektoren
under arbeidet. Universitets- og høgskolerådet ble
invitert til utvalgets møte i november 2018. Formålet med møtet var å få innspill fra institusjoner
som tilbyr medisinutdanning, samt fra institusjoner med særlig stort omfang av praksistunge profesjons- og videreutdanninger.

10.1 Forskning
Tilskuddet til forskning over kapittel 732 Regionale helseforetak, post 78 i statsbudsjettet skal
være et økonomisk bidrag og insentiv for

forskning i helseforetakene. Tilskuddet utgjør
samlet 584,4 mill. kroner i 2019. Den resultatbaserte delen av tilskuddet utgjør 409,1 mill. kroner
(70 pst.). Den resultatbaserte delen fordeles etter
et glidende gjennomsnitt av forskningsaktivitet
siste tre år. En andel av tilskuddet (30 pst.) fordeles likt mellom de regionale helseforetakene uavhengig av forskningsaktivitet.
Årlige målinger av forskningsaktiviteten i helseforetakene som gjennomføres av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) ligger til grunn for fordeling av den
resultatbaserte delen av tilskuddet. Cristin (Current research information system in Norway) brukes for rapportering av vitenskapelige publikasjoner. Indikatorene som inngår i poengberegningen
er publiserte artikler, avlagte doktorgrader og
uttelling for tildelinger av midler fra EU og Norges forskningsråd. Utvalget merker seg følgende:
– Det ble rapportert en samlet ressursbruk til
forskning på 3,98 mrd. kroner i 2017. Dette
omfatter all ressursbruk, inkl. lønnskostnader,
andre driftskostnader, avskrivning mv. og
utgjør 2,9 pst. av samlede driftskostnader.
– Det er forskjeller mellom de regionale helseforetakene i andelen driftskostnader til forskning. Disse forskjellene har vært relativt stabile
i perioden 2013 til 2017.

Tabell 10.1 Fordeling av tilskudd til forskning i spesialisthelsetjenesten i 2019. mill. kroner.
Basisdel
(30 %)

Resultatbasert
del (70 %)

Sum
tilskudd

Andel av
tilskuddet til
forskning

Andel av
forskningsaktiviteten

Helse Sør-Øst

43,8

257,7

301,5

51 %

63 %

Helse Vest

43,8

76,9

120,7

21 %

19 %

Helse Midt-Norge

43,8

42,8

86,6

15 %

10 %

Helse Nord

43,8

31,8

75,6

13 %

8%

175,3

409,1

584,4

100 %

100 %

Totalt
Kilde: Prop. 1 S (2018–2019)
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Tabell 10.2 Finansiering av direkte forskningskostnader i mill. kroner i 2017 etter regionalt helseforetak og
finansieringskilde (prosentandel av samlet finansiering i parentes)
Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord

Totalt

29 (1 %)

3 (0 %)

0 (0%)

2 (1 %)

34 (1 %)

Andre norske kilder

296 (11 %)

51 (7 %)

27 (10 %)

7 (3 %)

381 (10 %)

Norges forskningsråd

270 (10 %)

18 (3 %)

6 (2 %)

10 (4 %)

303 (8 %)

Øremerket via RHF/
samarbeidsorganer

520 (19 %)

173 (25 %)

83 (30 %)

91 (33 %)

868 (22 %)

1 615 (59 %)

448 (65 %)

159 (58 %)

171 (61 %)

2 392 (60 %)

2 730

694

275

279

3 978

Utlandet

Basisbevilgningen
Totalsum

Kilde: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

–

–

–

–

–

Det er forskjeller mellom de regionale helseforetakene i hvor stor grad man finansierer
forskning gjennom eksterne midler.
De seks universitetssykehusene stod for
omtrent 80 pst. av den samlede ressursinnsatsen til forskning i spesialisthelsetjenesten.
718 mill. kroner av forskningsressursene i
2017 kom fra eksterne kilder. Dette er en
økning på 118 mill. kroner fra 2016.
15 helseforetak og private ideelle sykehus rapporterte å ha brukt 74 mill. kroner og 64
årsverk til forskning på tverrfaglig spesialisert
rusbehandling i 2017. Dette utgjorde om lag 2
pst. av spesialisthelsetjenestens samlede forskningsinnsats i 2017.
Rapportert ressursbruk til forskning i Helse
Sør-Øst utgjør nesten 70 pst. av samlet rapportert ressursbruk til forskning i de regionale
helseforetakene.

Tabell 10.2 viser at det er regionale forskjeller i
kostnader til, og finansiering av, forskning i helseregionene. I noen grad vil disse forskjellene
reflektere forskjeller i samarbeidsmodeller mellom helseforetak og universitets- og høyskolesektoren. Helse Midt-Norge har en modell hvor en
større andel av forskningsaktiviteten administreres av NTNU. De rapporterte kostnadstallene
for Helse Midt-Norge vil derfor i noen grad undervurdere den reelle ressursinnsatsen. Utvalget
viser til nærmere omtale av dette i vedlegg 4.

10.1.1 Utvalgets vurderinger og forslag
Det ligger ikke i utvalgets mandat å vurdere tilskuddet til forskning over kapittel 732 Regionale
helseforetak, post 78 i statsbudsjettet. Tabell 10.2
viser at om lag 60 pst. av de samlede forskningskostnadene i 2017 ble finansiert over basisbevilgningen til de regionale helseforetakene.
Utvalget konstaterer at det er regionale forskjeller
i kostnadene til forskning og andelen som finansieres over basisbevilgningen, øremerkete midler
fra det regionale helseforetaket eller samarbeidsorganer. I noen grad vil disse forskjellene også
reflektere forskjeller i samarbeidsmodeller mellom helseforetak og universitets- og høyskolesektoren.
Utvalget vil peke på at det ligger innenfor de
regionale helseforetakene sitt ansvarsområde å
prioritere bruk av ressurser til forskning. Utvalget
ser derfor ikke behov for å ta hensyn til forskjeller
i forskningsaktivitet eller direkte ressursbruk
knyttet til forskning i en inntektsfordelingsmodell.
Samtidig ser utvalget at høy forskningsaktivitet
kan gi kostnadsulemper i pasientbehandlingen.
Utvalget viser til vurderingene i kapittel 8 for en
nærmere beskrivelse av hvordan utvalget foreslår
å kompensere for merkostnader i pasientbehandlingen som skyldes forskningsaktivitet.

10.2 Utdanning av helsepersonell
Å sikre tilstrekkelig og kompetent personell er
en del av de regionale helseforetakenes ansvar.
Utdanning av helsepersonell omfatter grunnutdanning, spesialistutdanning for leger og videreog etterutdanning. Grunnutdanning av helseper-
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4,0 %
3,5 %
3,0 %
2,5 %
2,0 %
1,5 %
1,0 %
0,5 %
0,0 %
2013

2014
Helse Sør-Øst

2015
Helse Vest

2016

Helse Midt-Norge

2017
Helse Nord

Totalt

Figur 10.1 Driftskostnader til forskning i prosent av totale driftskostnader.
Kilde: NIFU

sonell skjer ved både videregående skoler, høyskoler og universiteter. Praksisdelen av grunnutdanningen skjer i hovedsak ute i tjenestene, herunder i spesialisthelsetjenesten. Utdanning av
helsepersonell er en lovpålagt oppgave for sykehusene. Samtidig har Kunnskapsdepartementet
og universitets- og høyskolesektoren hovedansvar for utdanning. I Meld. St. 11 (2015–2016)
Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019) er
det vist til at dette fordrer godt og avklart samar-

100 %
90 %
80 %

beid mellom tjenestene og universitets- og høyskolesektoren.
Dimensjonering av utdanningskapasiteten for
grunn- og videreutdanninger i de helse- og sosialfaglige utdanningene blir i hovedsak fastsatt av
Kunnskapsdepartementet. Årlig fastsettes kandidatmåltall i forbindelse med statsbudsjettet for
enkelte utdanninger på universitets- og høyskolenivå. Som ledd i arbeidet gir Helse- og omsorgsdepartementet årlig innspill til Kunnskapsdepar-

1%
9%

11 %

1%
10 %

9%

3%

8%

13 %

70 %

24 %

22 %

60 %
50 %
40 %

73 %

57 %

30 %

60 %

20 %
10 %
0%
Helseforetak med
universitetsfunksjoner
Basis

Øvrige helseforetak og private,
ideelle sykehus

Ørem. via RHF/sam-arb.org.

Norges forskningsråd

Totalt

Andre norske kilder

Utlandet

Figur 10.2 Finansieringskilder for forskning i 2017, etter type helseforetak og finansieringskilde. Prosent.
Kilde: NIFU
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Tabell 10.3 Kandidatmåltall medisin- og sykepleierstudenter per regionale helseforetak. Gjennomsnitt 2015
til 2017.
Medisin

Sykepleie1

Medisinstudenter
per 1000 innbyggere

Sykepleiestudenter
per 1000 innbyggere

Helse Sør-Øst

192

1 882

0,07

0,64

Helse Vest

156

668

0,14

0,61

Helse Midt-Norge

114

507

0,16

0,70

84

420

0,17

0,87

546

3 477

0,10

0,66

Helse Nord
Sum
1

Vær oppmerksom på usikkerhet knyttet til sammenslåtte institusjoner med lokasjoner i flere regioner. Det er forsøkt å ta hensyn
til dette.
Kilde: Årlig orientering om forslag til statsbudsjett for universitet og høyskoler. Kunnskapsdepartementet.

tementet om dimensjonering av utdanningskapasitet.
Utdanningsinstitusjonene har frihet til selv å
opprette plasser, men har større ansvar for finansieringen av disse enn for plasser som blir opprettet
som følge av kandidatmåltall. Denne friheten gir
institusjonene mulighet til å tilpasse dimensjoneringen av utdanningene og utdanningstilbudet
etter lokale og regionale behov. Dette kan for
eksempel skje på bakgrunn av dialog i samarbeidsorganene eller på bakgrunn av mer direkte
kontakt mellom enkeltinstitusjoner.
Universitetssykehusene har et særskilt ansvar
for utdanning av leger og har et samarbeid med
de medisinske og helsevitenskapelige fakultetene
ved universiteter som har legeutdanning. Videreog etterutdanning er viktig for at helsepersonell
underveis i karrieren både kan oppdatere seg faglig og kunne utvikle og vedlikeholde sin kompetanse. Ofte foregår videre- og etterutdanning som
ledd i et arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold. Videreutdanning tilbys ved fagskoler, høyskoler (både
ordinære og oppdragsfinansierte studier) og universiteter, og studentene har ofte helseforetakene
både som praksisarena og arbeidsplass. Spesialistutdanning av leger foregår i all hovedsak i klinikken under veiledning av overleger i aktuelle spesialiteter.
De regionale helseforetakene får et tilskudd på
om lag 35 mill. kroner (2018) til turnustjeneste for
fysioterapeuter og første del av legenes spesialistutdanning (LIS 1). Ut over dette er det ingen øremerket finansiering av de regionale helseforetakenes utdanningsaktivitet. Før 2006 fikk de regionale helseforetakene et eget tilskudd til utdanning
som skulle kompensere sykehusenes merkostnader ved å motta medisinerstudenter i den kliniske

virksomheten. Kostnader til praksisundervisning
for øvrige studenter fra universitetene og høyskolene ble forutsatt dekket over basisbevilgningen.
Fra og med 2006 ble tilskuddet til utdanning lagt
inn i basisbevilgningen.

10.2.1 Omfanget av utdanningsaktiviteten
Omfanget av utdanningsaktivitet henger sammen
med antall studieplasser, og dermed antall studenter som kommer inn i systemet. Utvalget har ikke
informasjon om de direkte kostnadene til praksisundervisning for medisinstudenter eller studenter
fra andre helsefag.
10.2.1.1 Grunnutdanning
Grunnutdanning omfatter studier ved videregående skoler, høyskoler og universitet. Elevene/
lærlingene/studentene har både helseforetak,
kommuner og private virksomheter som praksisarena. Kunnskapsdepartementet fastsetter, blant
annet basert på innspill fra Helse- og omsorgsdepartementet, kandidatmål for den enkelte
utdanningsinstitusjon for utdanning av visse grupper helsepersonell. Kandidatmål for 2019 som
Helse- og omsorgsdepartementet har formidlet til
de regionale helseforetakene for medisin og sykepleie i oppdragsdokumentet for 2019 følger av
tabell 10.3. Tallene avgrenses til medisin- og sykepleieutdanningen som antas å utgjøre den mest
ressurskrevende delen av utdanningen.
10.2.1.2 Legespesialistutdanningen
Turnustjenesten for leger opphørte høsten 2017
og inngår nå som første del av legenes spesialist-
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Tabell 10.4 Antall leger i spesialisering (LIS) per region og per 1000 innbyggere. Gjennomsnitt 2015 til 2017.
Antall LIS

LIS per 1000
innbyggere

2 506

0,85

Helse Vest

854

0,78

Helse Midt-Norge

700

0,97

Helse Nord

482

1,00

Hele landet

4 542

0,86

Helse Sør-Øst

Kilde: Regionale helseforetak.

utdanning (LIS 1). LIS 1 har samme struktur som
den tidligere turnustjenesten med 12 måneder i
sykehus og 6 måneder i kommunehelsetjenesten.
For leger som spesialiserer seg innen kirurgiske
og indremedisinske fag følger så LIS 2 som består
av enten en kirurgisk eller en indremedisinsk del.
Etter dette går leger som spesialiserer seg videre
til LIS 3 innenfor aktuell spesialitet. For eksempel
vil en lege som spesialiserer seg innen hjertesykdommer først gå gjennom LIS 1, så LIS 2 for indremedisinske spesialiteter, og til slutt LIS 3 for hjertesykdommer. Alle andre spesialiteter går direkte
fra LIS 1 til LIS 3. LIS 1 startet opp i 2017 og LIS 2
og LIS 3 i 2019. LIS 2 og LIS 3 erstatter den gamle
ordningen for leger i spesialisering (LIS). Tabell
10.4 viser antall LIS-leger og antall LIS-leger per
1000 innbyggere fordelt på helseregioner.

10.2.1.3 Samlet oversikt
I tabell 10.5 vises samlet oversikt over utdanningsaktiviteten for medisin, sykepleie og legespesialistutdanningen per 1000 innbyggere.
Det er til dels betydelige variasjoner mellom
de fire regionale helseforetakene i forhold til
omfanget av kandidater. Dette vil igjen reflekteres

i forskjeller i behovet for ressurser knyttet til
utdanningsnivået.
Figur 10.3 viser utdanningsaktiviteten (antall
medisin- og sykepleiestudenter, LIS-leger per innbyggere og utdanningsaktiviteten samlet per
region) i pst. av landsgjennomsnittet.
Tabell 10.5 og figur 10.3 viser at utdanningsaktiviteten per innbygger er høyest i Helse Nord
og over landsgjennomsnittet i Helse Nord og
Helse Midt-Norge. Utdanningsaktiviteten per innbygger er lavest i Helse Sør-Øst og under landsgjennomsnittet i Helse Sør-Øst og Helse Vest.

10.2.2 Utvalgets vurderinger og forslag
I mandatet står det at utvalget må ta hensyn til
forskning og utdanning av helsepersonell ved
vurdering av fordelingsmekanismene. Universitets- og høyskolesektoren ble invitert til utvalgets møte i november 2018. I møtet stilte universitets- og høyskolesektoren spørsmål ved om de
regionale helseforetakene er finansiert på en
måte som gjør at de i tilstrekkelig grad kan ivareta sine lovpålagte oppgaver innen utdanning av
helsepersonell. Det synes i økende grad å være
en opplevelse av at ressursknapphet i spesialist-

Tabell 10.5 Samlet oversikt for medisin, sykepleie og leger i spesialisering (LIS). Gjennomsnitt 2015 til 2017.
Antall og antall per 1000 innbyggere.
Sum medisin,
sykepleie og LIS

Antall per 1000
innbyggere

Helse Sør-Øst

4 537

1,51

Helse Vest

1 714

1,54

Helse Midt-Norge

1 290

1,77

Helse Nord

954

1,96

Hele landet

8 495

1,59
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Helse Nord

Figur 10.3 Utdanningsaktiviteten i prosent av landsgjennomsnittet per innbygger.

helsetjenesten representerer en utfordring både
når det gjelder omfang og kvalitet på praksisdelen av de helsefaglige utdanningene. Fra universitets- og høyskolesektoren oppleves økende
utfordringer både med å få helseforetakene til å
prioritere utdanning, og med å rekruttere inn i
kombinerte stillinger.
I hvilken grad det er tilstrekkelig finansiering
av utdanning er dels et spørsmål om nivået på
basisbevilgningen, og dels et spørsmål om helseforetakenes prioritering innen den tildelte
ressursrammen. Dette er problemstillinger som
ligger utenfor utvalgets mandat. Utvalget vil likevel peke på at det, i praksis, todelte ansvaret
mellom de spesialisthelsetjenesten og universiteter og høyskoler, kan gi regionale forskjeller i
rammevilkår, både for sykehusene og universitetene og høyskolene dersom det er regionale forskjeller i hvordan man prioriterer utdanning.
Utvalget konstaterer at det er betydelige forskjeller i utdanningsaktivitet mellom de fire regionale helseforetakene. Dette er forskjeller utvalget mener de regionale helseforetakene selv
ikke kan påvirke, og som dermed bør håndteres
i en inntektsfordelingsmodell. Utvalget viser til
at det er forskjeller i hvordan kostnader til
utdanning av helsepersonell og forskning er
håndtert i grunnlaget for beregning av kostnadskomponenten. Direkte kostnader til forskning er
tatt ut av beregningsgrunnlaget i analysene av
forskjeller i kostnadsnivå. Kostnader til utdanning av helsepersonell er inkludert i beregningsgrunnlaget.

Utvalget har ikke informasjon om de faktiske
kostnadene knyttet verken til grunnutdanning
eller til den videre- og etterutdanningsaktiviteten
som foregår i helseforetakene. Det er heller ikke
klart hvordan fordelingen av disse kostnadene
bør være mellom universitets- og høyskolesektoren og helseforetakene. Kostnader knyttet til
utdanning vil imidlertid reflekteres i de enhetskostnadene som benyttes i analyser av kostnadsulemper i kapittel 8. I disse analysene ble utdanning forsøkt fanget opp både gjennom å inkludere
antall sykepleiestudenter, antall medisinerstudenter og antall LIS-leger. I den anbefalte modellen er
antall LIS-leger beholdt. I tillegg mener utvalget at
den kompensasjonen som gjøres for forskningsaktivitet også vil fange opp merkostnader knyttet til
medisinutdanningen. Når utvalget i kapittel 8
anbefaler en kostnadsindeks som kompenserer
for LIS-leger og forskningsaktivitet mener utvalget derfor at dette i stor grad vil kompensere for
regionale forskjeller i utdanningskostnader. Utvalget anbefaler, ut over dette, derfor ingen særskilt
kompensasjon for utdanning i den regionale inntektsfordelingsmodellen.

10.3 Nasjonale tjenester og
høyspesialisert medisin
Nasjonale eller flerregionale behandlingstjenester
tilbyr høyspesialisert diagnostisering og behandling. Ut fra en samlet vurdering av behov, grad av
spesialisering og kostnader vurderes det om
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behandlingstjenesten skal utøves ett eller to steder i landet. En nasjonal behandlingstjeneste er en
tjeneste lokalisert til en helseregion. En flerregional behandlingstjeneste er en tjeneste lokalisert til
to helseregioner. Avgrensningen innebærer at
bare helseregioner og helseforetak som er tillagt
ansvar for en nasjonal eller flerregional behandlingstjeneste skal drive høyspesialisert pasientbehandling innenfor deres fagområder.
En nasjonal kompetansetjeneste skal bygge
opp og spre kompetanse til en definert målgruppe
innen et definert fagområde og er et virkemiddel
for å heve kompetansen på et fagområde der det
er dokumentert mangelfull kompetanse hos helsepersonell. Enkelte nasjonale kompetansetjenester omfatter kompetanseoppbygging på fagfelt
som er relevante for både den kommunale helseog omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten.
Etablering av en nasjonal kompetansetjeneste skal
ikke medføre at pasientbehandlingen sentraliseres til kompetansesenteret.
Oversikt over godkjente nasjonale tjenester
fremgår av en egen veileder (Veileder til forskrift
1706 av 17. desember 2010). Helsedirektoratet har
ansvar for å gjennomføre årlig evaluering av nasjonale og flerregionale behandlingstjenester og
nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten, og beslutter etablering, endring og nedlegging av slike tjenester. Dette styringssystemet
skal sikre en nasjonal helhetlig prioritering, rasjonell ressursutnyttelse og likeverdig tilgang til
kompetanse og høyspesialisert behandling. De
regionale helseforetakene har ansvaret for drift av
de nasjonale tjenestene, og skal sørge for at godkjente tjenester oppfyller krav og intensjoner i
regelverk (forskrift 1706 av 17. desember 2010).
Dette inkluderer finansieringsansvaret for etablering og drift av nasjonale tjenester slik at disse kan
drives i tråd med forskrift og veileder. Kostnader
for pasientbehandling, forskning og utdanningsoppgaver knyttet til nasjonale tjenester, skal ivaretas gjennom etablerte systemer for finansiering av
pasientbehandling, forskning og utdanning i spesialisthelsetjenesten:
– Pasientbehandlingen knyttet til behandlingstjenester finansieres over basisbevilgningen,
innsatsstyrt finansiering og eventuelt gjestepasientoppgjør.
– Undervisning og opplæring av pasienter og
pårørende tilknyttet nasjonale tjenester finansieres over basisbevilgningen til de regionale
helseforetak.
– Forskningsaktivitet tilknyttet nasjonale tjenester finansieres over ordinære finansieringsordninger for forskning.
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Fra 2004 ble tidligere øremerket tilskudd til landsog flerregionale funksjoner lagt inn i basisbevilgningen til de regionale helseforetakene. Fram til
2019 er det gitt et årlig tilskudd for å understøtte
driften av tjenestene. Tilskuddet var på om lag
1,7 mill. kroner for nye nasjonale behandlingstjenester og om lag 2 mill. kroner for nye nasjonale
kompetansetjenester. For Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne sykdommer i Helse Sør-Øst og
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde i
Helse Nord er det øremerket midler i statsbudsjettet. Det samlete tilskuddet i 2019 er på om
lag 490 mill. kroner på kapittel 732 Regionale helseforetak, post 78 i statsbudsjettet.
Alle helseregioner har et nasjonalt sørge foransvar på ulike fagområder. Dette gjenspeiles i
fordelingen av tilskuddet til nasjonale tjenester.
Det fremgår av de årlige statsbudsjettene at tilskuddet fordeles til alle helseregionene. Om lag
70 pst. av tilskuddet tildeles Helse Sør-Øst.
I Prop. 1 S (2018–2019) ble det varslet at ordningen med særskilt tilskudd ved etablering av
nye nasjonale tjenester avvikles fra 2020. Nye tjenester forutsettes finansiert innenfor eksisterende midler på kapittel 732 Regionale helseforetak, post 78 i statsbudsjettet, og over basisbevilgningen.
Helse Nord har ansvar for driften av Samisk
nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsevern og rus (SANKS). SANKS ble etablert i 2001
som del av opptrappingsplanen for psykisk helsevern. I tillegg til nasjonal kompetansesenterfunksjon innen psykisk helsevern for den samiske
befolkningen i hele Norge, har kompetansesenteret flere kliniske funksjoner. SANKS ble godkjent
som nasjonal kompetansetjeneste 1. januar 2014.
Samtidig ble det flyttet 3,7 mill. kroner fra basisbevilgningen til Helse Nord til tilskuddet til nasjonale funksjoner på kapittel 732 Regionale helseforetak, post 78 i statsbudsjettet. Tjenesten skal
bygge opp og formidle kompetanse innen psykisk
helsevern og rus når det gjelder samiske pasienters særskilte behov for kultursensitiv diagnostikk
og kulturelt tilrettelagte behandlingstilbud. Tjenesten omfatter forsknings- og fagutviklingsvirksomhet, oppbygging og deltakelse i forskningsnettverk, spredning av forskningsresultater, veiledning, undervisning og rådgivning. Helse Nord
ble i oppdragsdokumentet for 2017 gitt ansvar for
å ivareta strategisk videreutvikling av helsetjenester til den samiske befolkningen. De andre
tre regionale helseforetakene fikk i oppdrag å
understøtte Helse Nord i dette arbeidet.
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Tabell 10.6 Antall nasjonale tjenester fordelt på helseregion og type tjeneste.
Regionalt helseforetak

Type tjeneste

Helse Sør-Øst

Flerregionale behandlingstjenester

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Antall

Nasjonale behandlingstjenester

32

Nasjonale kompetansetjenester

31

Sum Helse Sør-Øst

70

Flerregionale behandlingstjenester

Hele landet

5

Nasjonale behandlingstjenester

10

Nasjonale kompetansetjenester

10

Sum Helse Vest

25

Flerregionale behandlingstjenester

2

Nasjonale behandlingstjenester

1

Nasjonale kompetansetjenester

8

Sum Helse Midt-Norge
Helse Nord

7

11

Nasjonale behandlingstjenester

1

Nasjonale kompetansetjenester

5

Sum Helse Nord

6

Antall flerregionale behandlingstjenester

7

Antall nasjonale behandlingstjenester

44

Antall nasjonale kompetansetjenester

54

Totalt

105

Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet

10.3.1 Utvalgets vurderinger og forslag
Utvalget mener at regionale forskjeller i behov for
høyspesialiserte tjenester fanges opp i de analysene av behov som utvalget har gjennomført.
Dette gir dermed en fordeling av ressurser til
regionale helseforetak som vil ivareta mulighetene for å gi et likt tilbud også til de pasientgrupper som har behov for nasjonale eller flerregionale funksjoner. Denne modellen for ressursfordeling stiller imidlertid krav til oppgjørsordninger
mellom de fire regionale helseforetakene. Oppgjørsordningene må videre ivareta flere hensyn:
de må være nøytrale i forhold til valg av behandlingssted, de må være nøytrale i forhold til prioritering mellom pasientgrupper, de må være nøytrale i forhold til tilgang til tjenestene og de må
sikre rimelig kostnadsdekning og forutsigbarhet
for de helseforetakene som står som leverandør

av disse tjenestene. Midler til finansiering av
nasjonale eller flerregionale behandlingstjenester
inngår i basisbevilgningen og ISF. Dagens gjestepasientordning er basert på anbefalingene til
Magnussenutvalget om kostnadsdekkende priser. Det er imidlertid valgt en løsning der gjestepasientoppgjøret er basert på 80 pst. av enhetsprisen i ISF. Resterende del inngår som en fast komponent i basisbevilgningen. Utvalgets vurderinger
og anbefalinger vedrørende gjestepasientoppgjøret er nærmere omtalt i avsnitt 11.2.
Utvalget har vurdert om det er forhold eller
oppgaver som ikke ivaretas gjennom utvalgets forslag til inntektsfordelingsmodell. De regionale
helseforetakene har pekt på at de nasjonale og
flerregionale behandlingstjenestene har kostnader knyttet til å bygge opp og vedlikeholde et
kompetansemiljø som ikke dekkes gjennom oppgjørsordningene, og som kan være skjevt fordelt
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mellom regionene. Tilsvarende vil Helse Nord sitt
strategiske ansvar for helsetjenester til den
samiske befolkningen kreve noe ressurser.
Kostnader ved behandling av utenlandske
statsborgere skal i prinsippet dekkes gjennom fakturering av deres (nasjonale) forsikringsselskap.
Kostnadsdekningen vil imidlertid kunne variere.
Utvalget ser en særlig problemstilling knyttet til
Svalbard, hvor en stadig større del av helsetjenestene enten ytes til bosatte utlendinger eller til
turister. I tillegg til direkte behandlingskostnader
gir dette faste kostnader knyttet til beredskap.
Utvalget har merket seg at særskilt tilskudd
ved etablering av nye nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten avvikles fra 2020,
og forutsettes finansiert innenfor eksisterende til-
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skudd på kapittel 732 Regionale helseforetak, post
78 i statsbudsjettet og basisbevilgningen til de
regionale helseforetakene. Utvalget viser til at alle
de regionale helseforetakene er tildelt et nasjonalt
ansvar på ulike fagområder som ikke dekkes gjennom oppgjørsordningene og som kan være skjevt
fordelt mellom regionene. Utvalget mener at dette
også bør gjelde for merkostnader knyttet til kompetansemiljøene ved de flerregionale og nasjonale
behandlingstjenestene, samt kostnadene i Helse
Nord knyttet til det særlige ansvaret for den
samiske befolkningen. Alternativet ville være en
rekke øremerkede tilskudd som både ville være
vanskelig å tallfeste og unødig ressurskrevende å
administrere.
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Annet
11.1 Behandling av kapital
Et viktig formål med sykehusreformen og bruk av
regnskapsloven var å bidra til at det ble etablert
tydeligere og mer helhetlige ansvars- og fullmaktsposisjoner. Når alle kostnadene ble synliggjort i
regnskapet skulle dette gi et bedre grunnlag for
styring. Når de regionale helseforetakene i tillegg
til å ha ansvar for den løpende driften også gjøres
økonomisk ansvarlig for investeringer i tomter,
bygninger og utstyr gir dette to mulige utfordringer. De regionale helseforetakene må ha likviditet
til å kunne gjennomføre store investeringer og de
må ha økonomi til å håndtere de framtidige kapitalkostnadene i driftsregnskapene.
De framtidige kapitalkostnadene i driftsregnskapene består av avskrivninger og renter på
investeringer med lånefinansiering. Avskrivninger
er en fordeling av anskaffelseskostnaden over den
økonomiske levetiden. Størrelsen på avskrivingen
vil avhenge av økonomisk levetid og hva slags
verdi som legges til grunn.
I påvente av den endelige verdsettingen av
tomter, bygninger og utstyr som ble overtatt fra
fylkeskommunene i 2002, ble det i de første årene
av reformen gitt årlige inntekter i basisbevilgningen på om lag 2,8 mrd. kroner til dekning av
avskrivninger. Beløpet på 2,8 mrd. kroner tilsvarte
det gjennomsnittlige investeringsnivået under fylkeskommunalt eierskap på 1990-tallet. Selve
åpningsbalansen skulle fastlegges senest til avlevering av regnskapene for driftsåret 2003, dvs.
innen 30. juni 2004. Det ble gjennomført et omfattende arbeid med å fastsette verdien på bygninger, tomter og utstyr. Basert på forventet gjenanskaffelseskostnad ble denne anslått til å være
116 mrd. kroner. Basert på anslåtte levetider ga
dette et årlig avskrivningsbeløp på om lag 5 mrd.
kroner.
I de første årene var det fremdeles enkelte
store investeringsprosjekter som ble finansiert
gjennom direkte statlige tilskudd. Eksempler på
dette er St. Olavs hospital i Trondheim og Akershus universitetssykehus. I noen grad var dette

prosjekter som var planlagt og igangsatt under fylkeskommunalt eierskap, og som dermed delvis
ble fullført med den tidligere modellen for tilskuddsfinansiering. Etter 2010 er det med unntak
av tilskudd til etablering av protonbehandling i
Oslo og Bergen i budsjett 2018 og 2019 ikke gitt
statlige tilskudd til store investeringsprosjekter.
I kapittel 4 er det vist til at omleggingen av
finansieringsordningen for investeringer i 2003
førte til en omfordeling av inntekter mellom de
regionale helseforetakene. Fordelingen av inntekter i 2002 var basert på kontantfinansiering av
konkrete investeringsprosjekter. Dette ga en
svært ulik fordeling mellom de regionale helseforetakene. Fra 2003 ble det lagt til grunn at disse
inntektene skulle inngå som ordinære inntekter i
basisbevilgningene til de regionale helseforetakene. Videre ble midler til å dekke avskrivingskostnader fordelt etter de regionale helseforetakenes andel av beregnede avskrivinger slik
de framkom i en foreløpig verdsetting av helseforetakenes bygninger og utstyr. Effekten av dette
var at det skjedde en viss utjevning i 2003 mellom
de regionale helseforetakene målt i kroner per
innbygger. Som følge av det store avviket mellom
avskrivningskostnadene og inntekter i basisbevilgningen til å dekning av avskrivningskostnader, ble styringsmålene som departementet
satte for de regionale helseforetakene ikke basert
på det resultatet som framkom av de ordinære
regnskapene, men dette resultatet ble korrigert
for den manglende inntekten til dekning av
avskrivningskostnader. Dette ble omtalt som korrigert resultatmål.
I budsjettforslaget for 2007 varslet departementet at man ikke lenger ville operere med to
typer resultater. Heretter skulle helseforetakene
styres etter ordinært regnskapsmessig resultat,
og styringsmålet for 2007 ble satt til et underskudd på 1,4 mrd. kroner. Samtidig ble det varslet
en treårig opptrapping av basisbevilgningen med
til sammen 1 mrd. kroner i perioden 2008 til 2010,
slik at helseforetakene kunne dekke 80 pst. av
avskrivningskostnadene.
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I budsjettproposisjonen for 2008 foreslo departementet istedenfor å øke basisbevilgningen med
1,67 mrd. kroner for å dekke avskrivningskostnadene. Dette innebar en ytterligere styrking i forhold til det som ble varslet i 2007, og beløpet ble
også bevilget over ett år. Med dette ble det etablert et nivå på basisbevilgningen til å dekke
avskrivninger på 5,3 mrd. kroner slik at departementet kunne stille et resultatkrav om balanse i
tråd med et ordinært regnskapsmessig resultat i
balanse. Behandling av kapital er også omtalt i
punkt 3.5.4.

11.1.1 Behandling av inntekter til kapital i
basisbevilgningen
Et flertall i Hagenutvalget (NOU 2003: 1) anbefalte at inntektene til dekning av avskrivninger ble
lagt inn i basisbevilgningen etter de samme kriteriene som midler tilløpende drift. Flertallet i
Hagenutvalget viste til at dette stilte krav til at
kapitalkostnader ble inkludert i gjestepasientoppgjøret mellom de regionale helseforetakene.
Magnussenutvalget (NOU 2008: 2) viste til at
regionale helseforetak med en høy andel lånefinansiering av investeringer ville ha høyere kapitalkostnader isolert sett enn regionale helseforetak med høy andel egenkapitalfinansiering av
investeringer. Kostnadsnivået ville dermed være
høyere i helseforetak med høy andel lån. Magnussenutvalget fant ikke grunnlag for å kompensere
for forskjeller i rentekostnader, men mente at en
nøytral inntektsfordelingsmodell burde ta hensyn
til de skjevheter som oppstod som følge av ulik
regnskapsmessig behandling av bruk av egenkapital og lån for å finansiere investeringer.
Magnussenutvalget mente at det ikke skulle
lages egne finansieringsordninger for de ulike
innsatsfaktorene. Det er opp til de regionale helseforetakene selv å bestemme fordeling av ressurser mellom innsatsfaktorene. Inntekter til dekning
av avskrivningskostnader fordeles etter de samme
kriteriene som øvrige inntekter i basisbevilgningen. Magnussenutvalget mente at forutsetningen
for en slik likebehandling var at behovsvariablene
for kapital og andre innsatsfaktorer var de samme.
Magnussenutvalgets vurdering var at det ikke var
indikasjoner på at dette ikke var tilfelle.
Helse Vest og Helse Sør-Øst hadde vesentlig
lavere kapitalbeholdninger enn de øvrige regionale helseforetakene. Magnussenutvalgets gjennomgang av balanseverdiene viste at det ikke var
samsvar mellom forskjeller i kapitalholdninger og
forskjeller i behov for spesialisthelsetjenester.
Magnussenutvalgets vurdering var at forskjellene
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i kapitalbeholdninger i noen grad burde jevnes ut.
Magnussenutvalget foreslo en modell for omfordeling av inntekter med sikte på å utjevne forskjellene i kapitalbeholdninger (tomter og bygninger
og utstyr fratrukket langsiktig gjeld) over en periode på 20 år. Effekten var en omfordeling av inntekter fra de to regionale helseforetakene som
hadde egenkapitalfinansierte kapitalbeholdninger over gjennomsnittet (Helse Nord og Helse
Midt-Norge) til de to regionale helseforetakene
som hadde egenkapitalfinansierte beholdninger
under gjennomsnittet (Helse Vest og Helse SørØst). Den relativt lange utjevningsperioden ble
valgt for å redusere effekten av skjevheter i balanseverdier. Magnussenutvalget erkjente at det var
usikkerhet knyttet til denne framgangsmåten. For
det første ville deler av gjelden være knyttet til
utstyr. For det andre presiserte Magnussenutvalget at beregnet verdi på kapital er bokført verdi,
ikke omsetningsverdi. De regionale helseforetakene måtte antas å stå ovenfor ulike muligheter til
å realisere eventuell overskuddskapital gjennom
salg. For det tredje var det noe usikkerhet knyttet
til tallene for Helse Midt-Norge, hvor det i balanseverdiene inngår areal som skulle overføres til
NTNU. Basert på opplysninger fra Helse MidtNorge gjorde Magnussenutvalget en skjønnsmessig nedkorrigering av verdiene i Helse MidtNorge med 250 mill. kroner. I 2019 er effekten av
Magnussenutvalgets forslag en omfordeling av
128,2 mill. kroner i basisbevilgningen.

11.1.2 Utvalgets vurderinger og forslag
Den regnskapsmessige verdien på sykehusenes
bygg og utstyr har økt fra 66,6 mrd. kroner i 2003
til 88,7 mrd. kroner i 2017. Det er store variasjoner mellom de regionale helseforetakene. Helse
Nord er nå den regionen med relativt størst
økning i verdien av bygg og utstyr i perioden,
mens Helse Sør-Øst har den laveste relative økningen. Fordelingen av realkapital er ikke jevnet ut
siden NOU 2008: 2.
Utvalget vil peke på at Magnussenutvalget
analyserte forskjeller i kapitalbeholdning mellom
de regionale helseforetakene med utgangspunkt i
tall for behovsjustert kapitalbeholdning per innbygger. Behov for realkapital vil også henge
sammen med kostnadsforholdene. For eksempel
vil både helseforetak med mye utstyrsintensiv
behandling og helseforetak med store faste kostnader knyttet til beredskap, kunne ha høyere
behov for realkapital. Utvalget mener derfor at en
ensidig vurdering av kapitalbeholdning i forhold
til forskjeller i behov for spesialisthelsetjenester,
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ikke gir et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere hva
som er nødvendig kapital for å gi likeverdige
helsetjenester mellom de regionale helseforetakene.
Utvalget viser til at hensikten med inntektsfordelingsmodellen er å fordele en gitt inntektsramme mellom de regionale helseforetakene på
en måte som tar hensyn til forskjeller i behov for
spesialisthelsetjenester og forskjeller i de driftsmessige betingelsene for å dekke dette behovet.
Dersom man dekomponerer helseforetakenes
samlede kostnader ville sannsynligvis alle enkeltkostnadselementene kunne avvike fra fordelingsnøkkelen i inntektsfordelingsmodellen.
Utvalget mener at inntektsfordelingsmodellen vil
ha størst legitimitet og tillit dersom alle forskjeller
i kostnader mellom regionene for å kunne gi det
samme tilbudet inngår i inntektsfordelingsmodellen. Å fordele enkeltkostnadskomponenter utenfor modellen vil ikke være i samsvar med dette.
Dagens system med særskilt behandling av
inntekter til kapital har ikke har ført til en utjevning av kapitalbeholdningene mellom de regionale helseforetakene. Det er også basert på en
usikker vurdering av åpningsbalansen ved innføring av helseforetaksmodellen. Utvalget anbefaler
derfor at dagens system med særskilt behandling
av inntekter til kapital i inntektsfordelingsmodellen avvikles, og at disse inntektene fordeles mellom de regionale helseforetakene etter prinsippene i inntektsfordelingsmodellen.

11.2 Om gjestepasientoppgjøret
11.2.1 Dagens modell
Med unntak av flerregionale funksjoner og landsfunksjoner, er det et mål at befolkningens behov
for spesialisthelsetjenester i størst mulig grad skal
dekkes innenfor det enkelte regionale helseforetak. De regionale helseforetakene har en dekningsgrad som varierer mellom 92 og 98 pst.
(NOU 2016: 25). Oslo universitetssykehus har
den største andelen lands- og flerregionale funksjoner. Helse Sør-Øst har derfor høyest egendekning.
Inntektsfordelingsmodellen fordeler inntekter
etter bostedsregion. Som følge av dette er det etablert et gjestepasientoppgjør mellom de regionale
helseforetakene.
Magnussenutvalget viste til at etableringen av
Helse Sør-Øst i stor grad bidro til å redusere utfordringene knyttet til oppgjørsordninger mellom de
regionale helseforetakene. Magnussenutvalget
foreslo derfor at gjestepasientoppgjøret burde

være basert på avtaler som spesifiserte omfang og
pris.
Behandlende
regionale
helseforetak
refunderes 100 pst. av enhetsprisen i ISF, i tillegg
til et påslag for kapitalkostnader. I mangel av informasjon om kapitalkostnader i ISF la Magnussenutvalget til grunn at de regionale helseforetakene
i fellesskap skulle å bli enige om nivået på påslaget for kapital.
For pasienter som ikke er omfattet av ISF-ordningen anbefalte Magnussenutvalget at man
fulgte samme prinsipp som over, men at det her
ble tatt utgangspunkt i en avtalt pris per «naturlig
aktivitetsenhet». Dette kunne være opphold, plass
eller oppholdsdøgn.
For flerregionale funksjoner og landsfunksjoner videreførte Magnussenutvalget forslagene fra
Hagenutvalget, og anbefalte at det ble arbeidet
videre med å etablere en abonnementsmodell
mellom de regionale helseforetakene. Abonnementsmodellen måtte utformes slik at det de regionale helseforetakene forpliktet seg til å dekke
både kapital- og driftskostnader opp til et avtalt
volum. Avtalene måtte sikre forutsigbarhet for
begge parter. Magnussenutvalget mente departementet hadde et særlig ansvar for å tilrettelegge
for en slik abonnementsmodell.
Magnussenutvalget pekte på at det på dette
tidspunkt ikke var etablert oppgjørsordninger for
behandling av pasienter ved opptreningsinstitusjoner i andre regionale helseforetak. Bevilgninger
til dette formål som i budsjettforslaget for 2008 var
lagt inn på kapittel 732 Regionale helseforetak,
post 70, i statsbudsjettet, ble i Magnussenutvalgets beregninger, i tråd med mandatet, lagt inn i
basisbevilgningene. Magnussenutvalget foreslo
derfor at det ble innført en oppgjørsordning mellom de regionale helseforetakene også for opptreningsinstitusjoner.
Magnussenutvalgets forslag var på høring
våren 2008, og regjeringens forslag til inntektsfordelingsmodell for de regionale helseforetakene er
omtalt i budsjettforslaget for 2009.
I budsjettproposisjonen for 2009 heter det følgende:
«Utvalget foreslår endringer i gjestepasientoppgjøret mellom de regionale helseforetakene. Helseforetakene står fritt til å fastsette
gjestepasientoppgjør. I praksis er dagens avtaler innenfor somatikk i stor grad basert på 80
pst. ISF-refusjon. (…) Effekten av utvalgets forslag er ikke tallfestet i utvalgets innstilling.
Helse Sør-Øst RHF behandler flere pasienter
enn de avgir til de tre andre regionale helseforetakene. Departementet har anslått virknin-
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gene av utvalgets forslag med utgangspunkt i
2007-fordeling av somatiske gjestepasienter.
Disse anslagene viser at Helse Sør-Øst RHF vil
få over 120 mill. kroner i økte gjestepasientinntekter fra de tre andre regionale helseforetakene. Dette innebærer at netto omfordelingseffekt vil bli under 660 mill. kroner, sammenlignet med beløpet i NOU 2008: 2, når det tas
hensyn til utvalgets forslag til endret gjestepasientoppgjør.
Utvalget foreslo å øke gjestepasientoppgjøret fra 80 til 100 pst. av enhetsprisen i ISF med
tillegg for kapitalkostnader. Dette skal sikre
kostnadsdekning ved behandling av pasienter
fra andre regioner. Etter departementets vurdering innebærer utvalgets forslag at en i
større grad enn i dag fordeler inntekter etter
behov, og at det derfor er rimelig at bostedsregionen betaler kostnadsdekkende priser. På
den annen side vil et gjestepasientoppgjør
basert på 100 pst. ISF-refusjon i de fleste tilfeller være høyere enn marginalkostnaden. Det
kan bl.a. være til hinder for utnyttelse av ledig
kapasitet og fritt sykehusvalg på tvers av regionene. Når det gjelder høyspesialisert pasientbehandling (landsfunksjoner og flerregionale
funksjoner) bør en ta hensyn til at prisen fastsettes slik at den balanserer to forhold. For det
første bør den være lav nok til at regionale helseforetak ikke bygger opp alternativt tilbud i
konkurranse med eksisterende funksjon og
derigjennom påfører samfunnet unødige kostnader. For det andre bør gjestepasientbetalingen være høy nok slik at den gir rimelig kostnadsdekning for det regionale helseforetaket
som har en flerregional funksjon. Prisen skal
heller ikke virke hemmende for etablering av
nye behandlingstilbud. Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer hvor landsfunksjoner skal etableres, og problemet med konkurrerende etablering vil derfor være mindre aktuell for denne gruppen av høyspesialiserte funksjoner. Etter en samlet vurdering mener departementet at en i stedet for å endre gjestepasientoppgjøret, foretar en omfordeling i
basisbevilgningene til regionale helseforetak i
henhold til hvilke utslag en økning i gjestepasientoppgjøret til 100 pst. ISF-refusjon samt
6 pst. kapitalkostnader har.»
Departementets forslag innebar en videreføring
av gjestepasientoppgjørene mellom de regionale
helseforetakene med 80 pst. av enhetsprisen i ISF.
I tillegg innførte departementet en omfordeling i
basisbevilgningene mellom regionene i henhold
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til hvilke utslag en økning i gjestepasientoppgjøret
fra 80 til 100 pst. ISF-refusjon samt 6 pst. påslag
for kapitalkostnader hadde, til sammen 106 pst. I
beregningen ble det lagt til grunn informasjon om
gjestepasientstrømmer mellom regionene for
2007. I statsbudsjettet for 2009 førte dette til at
Helse Sør-Øst ble tilført 127 mill. kroner fra henholdsvis Helse Vest (36 mill. kroner), Helse MidtNorge (26 mill. kroner) og Helse Nord (65 mill.
kroner). Opplegget med å omfordele økningen i
gjestepasientoppgjøret i basisbevilgningen ble
videreført i 2010 og 2011.
I statsbudsjettet for 2012, ble informasjon om
gjestepasientstrømmene oppdatert med tall for
2010, jf. Prop. 1 S (2011–2012). I 2019-budsjettet
var beløpene 167 mill. kroner til Helse Sør-Øst fra
henholdsvis Helse Vest (39 mill. kroner), Helse
Midt-Norge (33 mill. kroner) og Helse Nord
(95 mill. kroner).

11.2.2 Nærmere om gjestepasientene
I 2013 ble Helsedirektoratet bedt om å analysere
pasientstrømmer på tvers av helseregionene. Analysen skulle gi en beskrivelse og vurdering av
pasientstrømmene mellom regionale helseforetak. Videre ble direktoratet bedt om å gjøre en
vurdering av ISF-ordningens evne til å reflektere
ressursbruken ved behandling av gjestepasienter.
Arbeidet skulle utføres i samarbeid med de regionale helseforetakene. Gjennomgangen ga ikke
grunnlag for en entydig konklusjon med hensyn
til hvordan ISF-ordningen reflekterer kostnadene
for gjestepasientopphold.
Etter gjennomgangen i 2013 er ISF-ordningen
lagt om og baserer seg nå på mer presis informasjon om ressursbruken ved den enkelte pasientbehandling (KPP). I lys av dette har Helse- og
omsorgsdepartementet i tildelingsbrevet for 2019
til Helsedirektoratet bedt direktoratet om å gjøre
en ny vurdering av ISF-ordningens evne til å
reflektere ressursbruken ved å behandle gjestepasienter i samarbeid med de regionale helseforetakene basert på oppdaterte tall og analyser. Det er i
oppdraget også bedt om at dagens innretning med
en variabel og fast del vurderes i lys av faste kostnader knyttet til nasjonale funksjoner. Den nye
gjennomgangen basert på kostnad per pasient
(KPP) finner ikke systematiske forskjeller i kostnader og liggetid mellom gjestepasienter og pasienter fra egen region som etter arbeidsgruppens
vurdering skulle tilsi behov for endringer i dagens
gjestepasientoppgjør. Gjennomgangen viser volumet av gjestepasienter og fordelingen mellom de
regionale helseforetakene holder seg stabilt over
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år. Tall for 2018 viser at Oslo universitetssykehus
behandler 25,7 pst. av alle gjestepasientene, men
samtidig viser tallene at andre helseforetak i
Helse Sør-Øst behandler 28 pst. av alle gjestepasienter. Til sammen behandler Helse Sør-Øst 53,7
pst. av alle gjestepasienter. Tallene for de andre
regionale helseforetakene er 17,6 pst. i Helse Vest,
22,9 pst. i Helse Midt-Norge og 5,9 pst. i Helse
Nord. Tallene viser også at de fleste gjestepasientene ble behandlet ved regionsykehusene, men
også at helseforetak som grenser opp til en annen
helseregion har en stor andel av gjestepasientene
(for eksempel Sørlandet sykehus og Sykehuset
Innlandet).
I rapporten vises det til at ISF-ordningen er et
gjennomsnittsbasert finansieringssystem som
ikke er rettet mot finansiering av enkeltpasienter.
Innenfor ISF vil det være pasienter som er overfinansiert og underfinansiert. For enkelte nasjonale funksjoner vil kostnadsgrunnlaget fastsettes
ut i fra de helseforetakene som har nasjonale funksjoner. Det er for eksempel enkelte DRGer for
nasjonale funksjoner som bare gjøres ved Oslo
universitetssykehus, og hvor dette helseforetakets kostnader danner grunnlaget for kostnadsvekten som gjestepasientoppgjøret bygger på.
Arbeidsgruppen har ikke vurdert innretningen med en fast og variabel del, men viser til at
ytterpunktene i finansieringen av pasientbehandlingen av nasjonale funksjoner vil være at aktiviteten holdes utenfor ISF og finansieres i basisbevilgningen som en nasjonal tjeneste, eller at aktiviteten finansieres «etter regning» per behandlet pasient. Mellom disse ytterpunktene finnes det mange
mulige løsninger.

11.2.3 Utvalgets vurderinger og forslag
Gjestepasientoppgjøret er basert på enhetsprisen i
ISF. Helsedirektoratet analyserte i 2011 sammenhengen mellom enhetsrefusjon og enhetskostnad
for ett DRG-poeng med utgangspunkt i kostnadsdata fra sykehusene i 2009. Analysen viste at ISFrefusjonen reelt sett dekker om lag 34 pst. av kostnadene (og basisbevilgningen en tilsvarende høyere andel). ISF andelen var 40 pst. i 2011. Departementet viste til at årsaken til en slik utvikling i ISFsatsen var at regionale helseforetak tidligere år
hadde fått kompensasjon for enkelte merkostnader i basisbevilgningen, i hovedsak midler til dekning av økte pensjonskostnader og ny inntektsfordelingsmodell i 2009 og 2010. Departementet

varslet derfor om at det ville bli gitt styringssignaler i 2012 om at regionale helseforetak måtte ta
hensyn til økte pensjonskostnader i gjestepasientoppgjøret. Tall fra Helsedirektoratet viste at kostnad per DRG-poeng var 50 298 kroner i 2017.
Enhetsrefusjonen i ISF samme år var 42 879 kroner.
Det fremgår av punkt 11.2.1 at deler av gjestepasientoppgjøret inngår i basisbevilgningen.
Utvalget mener det er naturlig å skille mellom
avtalt og ikke avtalt gjestepasientvolum. Avtalt
gjestepasientvolum vil både være pasienter som
av geografiske årsaker benytter sykehus i en
annen helseregion, og pasienter som benytter
høyspesialiserte tjenester i universitetssykehusene. I begge tilfellene vil behandlende sykehus dimensjonere sin kapasitet ut fra et forventet
antall gjestepasienter. Dette innebærer at deler av
behovet i helseregionen planlegges dekket ved
behandling i sykehus i andre regioner. Utvalget
mener at en tilsvarende del av behovskomponenten flyttes til den helseregionen som står for
behandlingen. Dette er i tråd med det prinsippet
som ble etablert av departementet i oppfølgingen
av NOU 2008: 2. Utvalget mener også at kostnadskomponenten må omfatte gjestepasientaktiviteten. Dette innebærer en endring fra dagens
modell. Utvalget konstaterer at mye av diskusjonen rundt dagens gjestepasientoppgjør er knyttet
til om 106 pst. ISF refusjon gir kostnadsdekning
for behandlende helseforetak som har et høyere
kostnadsnivå enn lagt til grunn i ISF. Gjennom
den justering av modellen som utvalget foreslår vil
det ikke være forskjeller i inntekter fra gjestepasienter og egne pasienter i inntektsfordelingsmodellen. Beregnet kostnadsnivå i kostnadskomponenten er høyere enn enhetsprisen i ISF som gjestepasientoppgjøret baserer seg på. Utvalget
mener at dagens ordning med 80 pst. av DRG-pris
i det løpende gjestepasientoppgjøret bør videreføres. Utvalget anbefaler at nivået på gjestepasientoppgjøret som inngår i basisbevilgningen settes til
gjennomsnittet for årene 2016 og 2017. For å gi
forutsigbarhet bør nivået låses. I dagens modell er
dette oppgjøret basert på tall for 2010. Ved større,
strukturelle endringer bør likevel departementet
kunne vurdere om nivået skal endres. Utvalget
mener at det som følge av dette ikke lenger vil
være behov for å ta særskilt hensyn til økte pensjonskostnader i gjestepasientoppgjøret, slik at
dette i større grad reflekterer intensjonen om
reell kostnadsdekning.
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11.3 Inntektsfordelingsmodellen og
endringer i ISF-satsen
Der fremgår av mandatet at utvalget skal foreslå
en modell som er robust ovenfor endringer i ISFandelen.
En betydelig del av inntektene til de regionale
helseforetakene kommer fra ISF og polikliniske
radiologiske undersøkelser og laboratorievirksomhet. Disse inntektene utgjør om lag 41 mrd.
kroner i statsbudsjettet for 2019. Utvalget har
merket seg at ISF er basert på gjennomsnittlig
enhetspris for hele landet. Samme enhetspris i
hele landet innebærer at regionale helseforetak
med et høyt kostnadsnivå vil tape relativt til et
regionalt helseforetak med lavt kostnadsnivå.
Videre vil denne skjevheten bli større, jo høyere
ISF-satsen er. Økt ISF-sats fører dermed i
utgangspunktet til at regioner med høyere kostnadsnivå enn gjennomsnittet, som Helse Nord og
Helse Midt-Norge, taper. Tilsvarende tjener regioner med lavere kostnadsnivå enn gjennomsnittet,
som Helse Vest og Helse Sør-Øst.
Dagens inntektsfordelingsmodell nøytraliserer delvis denne skjevheten. Modellen beregner
først samlet fordeling av bevilgningene til basisbevilgning, ISF og poliklinisk radiologi og laboratorievirksomhet, og trekker deretter fra bevilgningene til ISF og poliklinisk radiologi og laboratorievirksomhet. På denne måten kompenseres de
regionale helseforetakene for kostnadsulemper i
hele inntektsgrunnlaget. Magnussenutvalget presiserte at modellen kompenserer for forskjeller
knyttet til beregnet og ikke faktisk aktivitet basert
på utvalgets analyser av behov.
Utvalget viser til at ISF-satsen ble økt fra 40 til
50 pst. i 2014 og andelen basisbevilgning redusert
tilsvarende. Økningen påvirket fordelingen av
basisbevilgning mellom de regionale helseforetakene.
Utvalget har merket seg at dagens modell ikke
fullt ut nøytraliserer effektene av endring i ISF-satsen. Modellen kompenserer effektene på beregnet og ikke faktisk aktivitet, basert på analyser av
behov. Fordelingen av faktisk aktivitet mellom
regionene avviker noe sammenlignet med forskjellene i beregnet behov. Dette kan blant annet
skyldes forskjeller i kapasitet og tilgjengelighet. I
kapittel 7 er det diskutert hvordan dette er forsøkt
ivaretatt i analysene av behov.
Utvalget ser imidlertid at en modell som fullt
ut kompenserer effektene av faktisk aktivitet ikke
vil være i tråd med prinsippene i inntektsfordelingsmodellen, og foreslår derfor at dagens
modell videreføres. På denne måten mener utval-
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get at punktet i mandatet om å foreslå en modell
som er robust ovenfor endringer i ISF-satsen er
ivaretatt.

11.4 Om forholdet mellom kapittel 732
regionale helseforetak post 70
i statsbudsjettet og
inntektsfordelingsmodellen
Mandatet omfatter også en vurdering av
kapittel 732 Regionale helseforetak, post 70 Særskilte tilskudd. Post 70 omfatter ulike tilskudd på
828 mill. kroner i Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag for 2019. Tilsvarende er det
foreslått et tilskudd på 945 mill. kroner i budsjettforslaget for 2020. Hovedregelen er at basisbevilgningene til de regionale helseforetakene budsjetteres over postene 72 til 75, men særskilte forhold
gjør det i noen tilfeller nødvendig å gi tilskudd til
de regionale helseforetakene over en felles post
70. En forklaring er at de enkelte tilskuddene ikke
kan fordeles i tråd med fordelingsnøkkelen i inntektsfordelingsmodellen, som for eksempel tilskudd på 119 mill. kroner til Kreftregisteret ved
Oslo universitetssykehus. Det fremgår av Prop. 1
S (2018–2019) at en stor del av tilskuddene er
knyttet til spesielle formål. En flytting av tilskuddene til postene 72 til 75 vil dermed gi en omfordeling mellom de fire regionene sammenlignet med
dagens fordeling.
Utvalget mener at midlene i størst mulig grad
bør fordeles mellom helseregionene etter inntektsfordelingsmodellen, men ser også at det kan
være behov for å avvike fra dette når særlige grunner taler for dette. Utvalget mener at en eventuell
flytting av midler fra post 70 til postene 72 til 75 er
et spørsmål som kan vurderes av Helse- og
omsorgsdepartementet.
Utvalget har imidlertid særskilt vurdert tilskudd til kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift på post 70. I 2019 utgjorde
dette tilskuddet 164,2 mill. kroner. Dette tilskuddet ble etablert i 2004. Bakgrunnen var en omlegging av systemet for differensiert arbeidsgiveravgift som innebar fortsatt nullsats i Nord-Troms og
Finnmark, mens det i øvrige soner skulle brukes
høyeste sats (14,1 pst.). Det ble derfor innført en
kompensasjonsordning for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift fra staten til de regionale
helseforetakene. I 2007 ble differensiert arbeidsgiveravgift gjeninnført i Nord-Norge og i mange
enkeltkommuner i landet for øvrig. Kompensasjonen til de regionale helseforetakene ble derfor
noe redusert fra 2007. Kompensasjonen eller til-
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Tabell 11.1 Fordeling av tilskudd til kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift over
kapittel 732 Regionale helseforetak post 70 i statsbudsjettet. 2019. Mill. kroner og prosent.
Mill. kroner

Prosent

Helse Sør-Øst

24,3

14,8

Helse Vest

28,5

17,3

Helse Midt-Norge

29,0

17,7

Helse Nord

82,4

50,2

164,2

100,0

Landet

skuddet har siden 2004 kommet særlig Helse
Nord til gode. Av tilskuddet i 2019 på 164,2 mill.
kroner utbetales 82,4 mill. kroner til Helse Nord.
Utvalget mener at forslaget til kostnadskomponent ivaretar ulikheter i kostnadsnivå mellom de
regionale helseforetakene, og at tilskuddet som
skal kompensere bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift ikke lenger er nødvendig. Begrunnelsen for dette er todelt. For det første er kostnadene til arbeidsgiveravgift inkludert i kostnadsanalysene. For det andre mener utvalget at

variabelen for bosettingsmønster sannsynligvis
fanger opp differensiert arbeidsgiveravgift.
Utvalget foreslår derfor at tilskuddet legges
inn i beløpet som skal fordeles mellom postene 72
til 75 i tråd med forslag til ny inntektsfordelingsmodell. Isolert sett innebærer dette en omfordeling. Inntektene til Helse Sør-Øst og Helse Vest
øker med anslagsvis 64 og 3 mill. kroner, mens
inntektene til Helse Midt-Norge og Helse Nord
reduseres med anslagsvis 5 og 61 mill. kroner.

NOU 2019: 24
Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak

105
Kapittel 12

Kapittel 12

Utvalgets forslag til inntektsfordelingsmodell
12.1 Innledning
I kapitlene 7 til 11 er det gitt en omfattende beskrivelse av utvalgets analyser og vurderinger for de
ulike elementene i modellen. Her trekkes dette
sammen til et samlet forslag til modell for fordeling av basisbevilgning mellom de regionale helseforetakene. Utvalget stiller seg samlet bak forslaget til modell.

12.2 Behovsindeks og behovsnøkler
Utvalget viser til kapittel 7 for vurderinger og analyser av behovet for spesialisthelsetjenester. Med
bakgrunn i disse vurderingene og analysene har

utvalget foreslått behovsnøkler for de ulike tjenesteområdene. Disse behovsnøklene brukes til å
beregne behovsindekser. Behovsnøklene beskriver hvilke forhold som påvirker behovet, og hvor
stor betydning disse skal gis i inntekstfordelingsmodellen. Utvalget har beregnet separate behovsnøkler for somatikk, psykisk helsevern for voksne
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling samlet
og psykisk helsevern for barn og unge.
Behovsindeksen beskriver behovet til gjennomsnittsinnbyggeren i det enkelte regionale helseforetak i forhold til gjennomsnittsinnbyggeren i
hele landet (=1). Når vi multipliserer behovsindeksen med befolkningsandelen får vi andelen
av inntektene som fordeles etter behov.
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Tabell 12.1 Behovsnøkkel for somatiske tjenester
Kriterier

Vekter

Sum

Andel av aldersgruppen 0–5 år

0,050

Andel av aldersgruppen 6–12 år

0,032

Andel av aldersgruppen 13–17 år

0,025

Andel av aldersgruppen 18–29 år

0,059

Andel av aldersgruppen 30–39 år

0,049

Andel av aldersgruppen 40–49 år

0,049

Andel av aldersgruppen 50–59 år

0,058

Andel av aldersgruppen 60–69 år

0,091

Andel av aldersgruppen 70–79 år

0,115

Andel av aldersgruppen 80–89 år

0,068

Andel av aldersgruppen 90 år og eldre

0,012

Andel menn

0,013

Dødelighet (0–19 år)

0,061

Dødelighet (20–39 år)

0,035

Dødelighet (40–79 år)

0,080

Dødelighet (80 år og eldre)

0,003

Andel med uføretrygd eller
arbeidsavklaringspenger (18–66 år)

0,066

Andel sykmeldte (18–66 år)

0,084

Andel ikke i arbeid (18–66 år)

0,052

Helse og sosiale kriterier: 0,379

Sum

1,000

1,000

12.2.1 Somatiske tjenester
Utvalgets forslag til behovsnøkkel for somatiske
tjenester er vist i tabell 12.1 og den tilhørende
behovsindeksen i tabell 12.2.

Kjønn og alderskriterier: 0,621

Tabell 12.2 Behovsindeks for somatiske tjenester.
Regional fordeling per innbygger basert på dagens
behovsnøkkel og forslag til ny behovsnøkkel.
Målt i forhold til landsgjennomsnittet (=1)
Behovsindeks
somatikk

Helse Sør-Øst

1,000

Helse Vest

0,955

Helse Midt-Norge

1,023

Helse Nord

1,071

Norge

1,000
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Tabell 12.3 Behovsnøkkel for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Kriterier

Vekter

Sum

Andel av aldersgruppen 18–29 år

0,064

Andel av aldersgruppen 30–39 år

0,028

Andel av aldersgruppen 40–49 år

0,153

Andel av aldersgruppen 50–59 år

0,111

Andel av aldersgruppen 60–69 år

0,066

Andel av aldersgruppen 70–79 år

0,039

Andel av aldersgruppen 80 år og eldre

0,014

Andel ikke i arbeid (18–39 år)

0,058

Andel enpersonfamilie

0,099

Dødelighet (18–39 år)

0,025

Dødelighet (40–79 år)

0,005

Andel sosialhjelpsmottakere

0,066

Andel sykemeldte (18–39 år)

0,019

Andel med uføretrygd eller
arbeidsavklaringspenger (18–39 år)

0,199

Kommunenivå: Arbeidsledighet

0,054

Helse og sosiale kriterier 0,525

Sum

1,000

1,000

12.2.2 Psykisk helsevern for voksne og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Utvalgets forslag til behovsnøkkel for psykisk
helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling er vist i tabell 12.3 og den tilhørende behovsindeksen i tabell 12.4.

Alderskriterier 0,475

Tabell 12.4 Behovsindeks for psykisk helsevern for
voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Målt i forhold til landsgjennomsnittet (=1)
Behovsindeks psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling

Helse Sør-Øst

1,009

Helse Vest

0,967

Helse Midt-Norge

0,983

Helse Nord

1,044

Norge

1,000
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Tabell 12.5 Behovsnøkkel for psykisk helsevern for barn og unge
Kriterier

Vekter

Sum

Andel av aldersgruppen 0–5 år

0,041

Andel av aldersgruppen 6–12 år

0,097

Andel av aldersgruppen 13–17 år

0,164

Andel kvinner

0,101

Andel av barn med barnevernstiltak

0,307

Andel av barn som bor med én forelder

0,066

Kommunenivå: Sosialhjelp

0,223

Helse og sosiale kriterier: 0,597

Sum

1,000

1,000

Tabell 12.6 Behovsindeks for psykisk helsevern for
barn og unge. Målt i forhold til landsgjennomsnittet
(=1)
Behovsindeks psykisk
helsevern for barn og unge

Helse Sør-Øst

1,010

Helse Vest

0,954

Helse Midt-Norge

0,975

Helse Nord

1,095

Norge

1,000

12.2.3 Psykisk helsevern for barn og unge
Utvalgets forslag til behovsnøkkel for psykisk
helsevern for barn og unge vist i tabell 12.5 og
den tilhørende behovsindeksen i tabell 12.6.

Kjønn og alderskriterier: 0,403

12.3 Kostnadsindeks og
kostnadskomponent
Utvalget viser til kapittel 8 for vurderinger og analyser av forskjeller i kostnader. Med bakgrunn i
disse vurderingene og analysene har utvalget
foreslått kostnadsindekser for de ulike tjenesteområdene.
Kostnadsindeksen gjør at man kan ta hensyn
til at det er forskjeller i kostnader knyttet til å
dekke behovet. Dette inkluderer både behandling
av pasienter fra egen region og behandling av
pasienter fra andre regioner. Det er beregnet kostnadsindekser for somatikk, psykisk helsevern for
voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
samlet og psykisk helsevern for barn og unge. De
relative forskjellene i kostnadsnivå uttrykkes gjennom en kostnadsindeks hvor gjennomsnittlig
kostnad har indeks lik 1.
Kostnadsindeksene benyttes til å beregne en
kostnadskomponent, som kompenserer for forskjeller i kostnadsnivå i pasientbehandlingen som
ligger utenfor de regionale helseforetakenes kontroll. Størrelsen på kostnadskomponenten vil
både avhenge av størrelsen på forskjellene i kostnadsnivå, og størrelsen på pasientbehandlingen.
De ulike kostnadsindeksene i tabell 12.7 er
brukt til å beregne kostnadskomponenter for
somatikk og psykisk helsevern for voksne og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For psykisk helsevern for barn og unge er kostnadsindeksen lik for alle de fire regionale helseforetakene.
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Tabell 12.7 Utvalgets forslag til kostnadsindeks for de ulike tjenesteområdene.
Kostnadsindeks
somatikk

Kostnadsindeks psykisk helsevern for
voksne og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling samlet

Kostnadsindeks psykisk
helsevern for barn og unge

Helse Sør-Øst

0,977

1,005

1,000

Helse Vest

0,974

0,985

1,000

Helse Midt-Norge

1,010

0,998

1,000

Helse Nord

1,182

1,004

1,000

Region

Tabell 12.8 Ressursbehovsindeks – prehospitale
tjenester og pasientreiser
Samlet ressursbehovsindeks prehospitale
tjenester og pasientreiser

Helse Sør-Øst

0,677

Helse Vest

0,824

Helse Midt-Norge

1,320

Helse Nord

2,910

12.4 Prehospitale tjenester og
pasientreiser
Utvalget viser til kapittel 9 for vurderinger og analyser av prehospitale tjenester og pasientreiser.
Basert på vurderingene og analysene har utvalget
foreslått en samlet ressursbehovsindeks for pasientreiser og prehospitale tjenester, vist i tabell
12.8.

12.5 Samlet forslag
Samlet forslag til modell kombinerer behovs-,
kostnads- og ressursbehovsindekser for de ulike
tjenesteområdene. Utvalget har gjort separate
analyser for somatikk, psykisk helsevern for
voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
samlet, psykisk helsevern for barn og unge og
prehospitale tjenester og pasientreiser. De resulterende behovs-, kostnads- og ressursbehovsindeksene vektes sammen til en samlet modell
ved sine respektive andeler av de samlede kostnadene i spesialisthelsetjenesten.
Tabell 12.9 viser samlet behovsindeks for
behandlingstjenester, samlet kostnadsindeks for
behandlingstjenester og samlet ressursbehovsindeks for prehospitale tjenester og pasientreiser.
For behandlingstjenester består modellen av
en behovskomponent og en kostnadskomponent.
Differansen mellom gjennomsnittlig kostnadsnivå (=1) og laveste kostnadsnivå bestemmer størrelsen på kostnadskomponenten. Denne fordeles
mellom de regionale helseforetakene etter størrelsen på aktiviteten og kostnadsnivået. Behovskomponenten fordeles mellom de regionale helseforetakene gjennom å multiplisere behovsindeksen
med befolkningsandelen.

Tabell 12.9 Samlet behovsindeks for behandlingstjenester, samlet kostnadsindeks og samlet
ressursbehovsindeks for prehospitale tjenester og pasientreiser
Behovsindeks
behandling

Kostnadsindeks
behandling

Ressursbehovsindeks
prehospitale tjenester
og pasientreiser

Helse Sør-Øst

1,002

0,983

0,678

Helse Vest

0,957

0,977

0,824

Helse Midt-Norge

1,014

1,007

1,320

Helse Nord

1,067

1,143

2,910
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Tabell 12.10 Samlet omfordeling, før endring kapittel 732 Regionale helseforetak, post 70. Sammenlignet
med Prop. 1 S (2018–2019). 1000 kroner.

Beløp
Prosent av bevilgning

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord

-258 882

254 663

-57 496

61 715

-0,48 %

1,36 %

-0,40 %

0,48 %

For prehospitale tjenester og pasientreiser
skjer fordelingen gjennom å multiplisere ressursbehovsindeksen med befolkningsandelene.
Det understrekes at modellen ikke fordeler
midler til ulike tjenesteområder, men at størrelsen
på tjenesteområdene bestemmer hvilken vekt
modellen legger på de ulike behovs- og kostnadsindeksene.
Endelig fordeles inntekter knyttet til avtalt
gjestepasientvolum.

12.6 Omfordelingseffekter
Utvalget har i kapittel 12 beskrevet de ulike
delene av forslag til ny inntektsfordelingsmodell
nærmere. Omfordelingseffekter av utvalgets forslag er beregnet med grunnlag i Prop. 1 S (2018–
2019) og siste tilgjengelige data for de kriteriene
som er presentert i kapittel 7, 8, 9 og 11.
Endringer i kriteriene som utvalget ikke foreslår å
låse (kriteriene i kostnadsindeksen og gjestepasientoppgjøret) vil kunne føre til endringer i tallene
i tabell 12.10 og tabell 12.11 på innføringstidspunktet. Det samme er tilfelle for kostnadsandelene som skal oppdateres årlig.
Det samlede forslaget til modell gir en omfordeling i forhold til beløpene i Prop. 1 S (2018–

2019). Dette framgår av tabell 12.10. Samlet
omfordeles 316 mill. kroner. Dette utgjør 0,32 pst.
av dagens bevilgning.
I tillegg foreslår utvalget at beløpet til kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift flyttes fra kapittel 732 Regionale helseforetak,
post 70, og fordeles etter prinsippene i inntektsfordelingsmodellen. Dette beløpet utgjør 164 mill.
kroner. I all hovedsak betyr dette at midler flyttes
fra Helse Nord til Helse Sør-Øst. Samlet omfordeles 258 mill. kroner etter endring kapittel 732
Regionale helsefortak, post 70, jf. tabell 12.11.
Dette utgjør 0,26 pst. av dagens bevilgning.

12.7 Overgangsordninger
Utvalgets forslag skal etter mandatet baseres på
gjeldende ramme for regionale helseforetak.
Dette innebærer flytting av basisbevilgning i statsbudsjettet fra regionale helseforetak som får mindre basisbevilgning til regionale helseforetak som
får større basisbevilgning. Utvalget anbefaler at
innføring av en ny modell bør ses sammenheng
med de økonomiske rammebetingelsene til de
regionale helseforetakene, men at en eventuell
overgangsperiode ikke bør være lenger enn to år.

Tabell 12.11 Ny fordeling etter endring kapittel 732 Regionale helseforetak, post 70. Sammenlignet med
Prop. 1 S (2019–2020). 1000 kroner.

Beløp
Prosent av bevilgning

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord

-194 177

258 010

-63 066

- 768

-0,36 %

1,35 %

-0,44 %

-0,01 %
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Kapittel 13

Økonomiske og administrative konsekvenser
Utvalget har presentert et nytt forslag til inntektsfordelingsmodell for de regionale helseforetakene
i kapittel 7 til 12. Den økonomiske rammen for
regionale helseforetak bestemmes gjennom årlige
budsjettvedtak og er ikke diskutert av utvalget.
Utvalget har tatt den økonomiske rammen for gitt,
og foreslår en ny modell for fordeling av basisbevilgningen innenfor rammen over en periode på
to år. Med en gitt ramme innebærer dette en samlet omfordeling av 258 mill. kroner på kap. 732
Regionale helseforetak, postene 70 og 72 til 75. I
forslaget til modell har utvalget lagt stor vekt på at
modellen skal være tydelig, forutsigbar og ha høy
grad av legitimitet i sektoren.
Utvalget mener at forslaget til ny inntektsfordelingsmodell kan innføres uten vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser. Utvalget viser til at dagens modell oppdateres årlig av
departementet innenfor ordinære budsjettrammer.
Etter utvalgets vurdering kan det være behov
for videre arbeid på enkelte områder:
– Utvalget har foreslått endringer i inntektsfordelingsmodellen som etter utvalgets mening
gjør modellen bedre. Spesielt bruken av individdata i behovsanalysene har bidratt til en
bedre modell. Utvalget vil imidlertid peke på
usikkerhet knyttet til at analysene innenfor

–

psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling i langt mindre grad enn for
somatikk klarer å beskrive og forklare regionale forskjeller i kostnadsnivå. Utvalget mener
det ikke kan utelukkes at en vesentlig forklaringsfaktor til denne usikkerheten er at aktivitetsmålet i analysene ikke fanger opp forskjeller i pasienttyngde på en god nok måte. Dermed vil det være ekstra usikkerhet knyttet til
om forskjellene skyldes forhold som det bør
kompenseres for i inntektsfordelingsmodellen,
eller forskjeller i for eksempel effektivitet.
Utvalget anbefaler derfor at det settes i gang et
arbeid med å etablere et aktivitetsmål innenfor
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling som på en bedre måte enn i dag
fanger opp forskjeller i pasienttyngde.
Dette er første gangen det er gjennomført analyser av forbruk og kostnader i ambulansetjenesten som grunnlag for regional inntektsfordeling. Utvalgets vurdering er at aktivitetsmålet som brukes i analysene ikke har en kvalitet som gjør at utvalget kan anbefale å bruke
resultatene av analysene i en inntektsfordelingsmodell. Utvalget anbefaler derfor at det
settes i gang et arbeid med å standardisere
registeringen av aktivitet i ambulansetjenesten
på tvers av de regionale helseforetakene.
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Vedlegg 1

Behovsanalyse for somatikk

1

Datagrunnlag – forbruk av
tjenester

Behovsnøkkel og behovsindeks for somatikk
baseres på en analyse av forbruk for alle individer
bosatt i Norge i 2016 og 2017. Analysen omfatter
helseforetak og behandling hos private som er en
del av den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten ved private ideelle sykehus, avtalespesialister og private opptreningsinstitusjoner. Aktivitetsdata for 2016 og 2017 er innhentet fra Norsk pasientregister, og aktiviteten er målt som DRGpoeng. Ved beregning av DRG-poeng for 2016 er
kostnadsvekter og DRG-logikk for 2016 benyttet,
tilsvarende er kostnadsvekter og DRG-logikk for
2017 benyttet ved beregning av DRG-poeng for
2017.
For avtalespesialister er ikke datagrunnlaget
slik at det kan beregnes DRG-poeng. Aktiviteten
er regnet om til DRG-poeng på følgende måte:
Forholdet mellom gjennomsnittlig kostnad per
konsultasjon (sum kostnader avtalespesialister
dividert med antall konsultasjoner) og enhetsprisen i ISF-ordningen i 2016 gir en «kostnadsvekt»
for konsultasjoner hos avtalespesialister. Denne
multipliseres med antall konsultasjoner, og gir et
estimat på antall DRG-poeng, Det er benyttet
samme vekt for 2016 og 2017.
Heller ikke for private opptreningsinstitusjoner er det registrert DRG-poeng. Etter samme
prinsipp som for avtalespesialister er det laget
«kostnadsvekter» for tre omsorgsnivå; polikliniske konsultasjoner, dagrehabilitering og døgn-

rehabilitering. Kostnadsvekt for polikliniske konsultasjoner er beregnet som gjennomsnittlig kostnad per konsultasjon (på somatiske sykehus) i
2016 dividert med enhetsprisen i ISF-ordningen i
2016. Kostnadsvekt for dagrehabilitering på private opptreningsinstitusjoner er beregnet som
gjennomsnittlig kostnad per dagopphold (på
somatiske sykehus) i 2016 dividert med enhetsprisen i ISF i 2016. Døgnopphold på private rehabiliteringsinstitusjoner kan ha ulik varighet slik at
det er ønskelig med en vekt som gjenspeiler ulik
ressursinnsats eller ulikt behov for tjenester. Kostnadsvektene for døgnopphold er estimert som
0.886*LIGGEDØGN/PASIENT+0.099*LIGGEDØGN1. Dette gir en fast innvekting av private
opptreningsinstitusjoner over de to årene analysene utføres på. Totalt antall DRG-poeng for private rehabiliteringsinstitusjoner er deretter justert
slik at sum DRG-poeng for rehabilitering har
samme forhold til sum DRG-poeng sykehus som
sum kostnader rehabiliteringsinstitusjoner og
sum totale somatiske kostnader.
Samlet utgjør somatiske sykehus 91 pst. av
antall estimerte DRG-poeng for årene 2016 og
2017. Private avtalespesialister utgjør 6 pst., mens
private rehabiliteringsinstitusjoner utgjør 3 pst.
Om lag 43 pst. av befolkningen var pasienter i
2016 og i 2017.

1

Vektene er basert på en enkel modell for kostnader per
oppholdsdøgn i somatiske tjenester for 2016. Dette er egne
beregninger utført av sekretariatet.

Tabell 1.1 Fordeling av individer som ikke har vært pasienter, og pasienter etter 4 grupper DRG-poeng
Ikke
pasienter

0-0,1
DRG- poeng

0,1-0,5
DRG-poeng

0,5-2,5
DRG- poeng

Over 2,5
DRG-poeng

2016

57,1 %

20,2 %

11,7 %

8,1 %

2,8 %

2017

56,7 %

19,7 %

12,0 %

8,7 %

2,9 %

115

NOU 2019: 24
Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak

Vedlegg 1

Tabell 1.2 Sum forbruk (DRG-poeng) og DRG-poeng per 1000 innbyggere, 2016 og 2017
DRG-poeng
2016

DRG-poeng
2017

DRG-poeng per
1 000 innbyggere,
2016

DRG-poeng per
1 000 innbyggere,
2017

Helse Sør-Øst

895 187

923 235

295,2

301,3

Helse Vest

326 661

335 712

290,3

294,5

Helse Midt-Norge

228 413

235 898

309,4

316,3

Helse Nord

151 531

157 094

307,6

315,9

Region

Forklaringsvariabler
Data om befolkningen er innhentet fra ulike databaser i Statistisk sentralbyrå. Et prosjektspesifikt
løpenummer er laget av Statistisk sentralbyrå for
prosjektet slik at data fra Norsk pasientregister
kan kobles til befolkningsdataene. Koblinger på
kommunenivå er utført av sekretariatet.
I analysene benyttes fire typer forklaringsvariabler:

–
–
–
–

Alder og kjønn
Sosioøkonomiske variabler
Helserelaterte variabler
Variabler som beskriver bosted

I analysene kontrolleres det for forskjeller i kapasitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
og spesialisthelsetjenesten.

Tabell 1.3 Forklaringsvariabler behovsanalyse somatikk
Variabel

Definisjon

Varierer over

Alderssammensetning
Alder 0–5 år
Alder 6–12 år

Alder definert som år minus fødselsår. Dummykoding for
aldersgrupper. Beregnet for hvert individ for hvert år.

Individ, år

Alder 13–17 år
Alder 18–29 år
Alder 30–39 år
Alder 40–49 år
Alder 50–59 år
Alder 60–69 år
Alder 70–79 år
Alder 80–89 år
Alder 90 år og eldre
Kjønn

Dummy = 1 for menn

Individ

Sosioøkonomiske forhold
Utdanningsnivå

Individers høyeste oppnådde utdanningsnivå per år, kodet 0
for kun grunnskole eller ukjent, -1 for videregående skole, -2
for fagskole, -3 for kort høyere utdanning og -4 for lang høyere utdanning. Kodet 0 for individer 0–24 år og 67 år og eldre.

Individ, år
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Tabell 1.3 Forklaringsvariabler behovsanalyse somatikk
Variabel

Definisjon

Varierer over

Kun grunnskole

Dummy = 1 for individer med kun grunnskole som høyeste
utdanningsnivå, per år.

Individ, år

Ikke i arbeid

Dummy = 1 for individer som ikke er kategorisert i arbeidsmarkedsstatistikken som kategori 1 lønnstakere i en eneste
måned i løpet av året. Kodet kun for individer i alderen 18 til
66 år.

Individ, år

Inntekt

Samlet inntekt (lønnsinntekt, kapitalinntekt mm.) foregående
år.

Individ, år

Lavinntekt

Dummy = 1 for individer med registrert inntekt som er lavere
enn 9-percentilen.

Innvandringskategori B

Dummy = 1 for individer i innvandringskategori B

Interaksjon mellom innvandringskategori B og
ikke-vestlig på kommunenivå

Dummy for individer i innvandringskategori B multiplisert
med andel innvandrerne som har ikke-vestlig bakgrunn i
kommunen. Ikke-vestlig er definert som ikke fra Vest-Europa,
Amerika eller Oseania.

Stillingsprosent

Gjennomsnittlig stillingsprosent per måned i 2016 og 2017.

Individ

Andel av tiden som
lønnstaker

Hvor mange av månedene i 2016 og 2017 var individet
kategorisert som lønnstaker, for individer i alderen 18 til 66 år.

Individ

Familietype:
enpersonfamilie

Dummy = 1 for individer kategorisert i familietype 111–114
(enpersonfamilie).

Individ, år

Familietype:
aleneforsørger

Dummy = 1 for individer kategorisert i familietyper 231–242
(mor/far med små barn og mor/far med store barn), for
individer 18 år eller eldre.

Individ, år

Familietype:
aleneforsørget

Dummy = 1 for individer kategorisert i familietyper 231–242
(mor/far med små barn og mor/far med store barn), for
individer 0–17 år.

Individ, år

Dødelighet

Død samme år eller neste.

Individ, år

Uføretrygd eller
arbeidsavklaringspenger

Dummy kodet 1 for individer som har vært mottakere av
enten uføretrygd og/eller arbeidsavklaringspenger på minst
ett tidspunkt i løpet av året.

Individ, år

Uføretrygd varighet

Antall måneder i løpet av et år som mottaker av uføretrygd.

Individ, år

Arbeidsavklaringspenger varighet

Antall måneder i løpet av et år som mottaker av arbeidsavklaringspenger.

Individ, år

Sykefravær

Andel av totalt antall dager i året individer som er tapt grunnet legemeldt sykefravær. Kun målt for individer 18 til 66 år.

Individ, år

Klima- og breddegradsindeks som presentert i NOU 2008: 2.
Oppdatert med nye meteorologiske data om nedbør, sommerog vintertemperaturer.

Kommune

Individ
Individ, år

Helsetilstand

Variabler som beskriver
bosted
Klima- og breddegradsindeks
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Tabell 1.3 Forklaringsvariabler behovsanalyse somatikk
Variabel

Definisjon

Varierer over

Arbeidsledighet

Arbeidsledighetsprosent fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelse. Registrerte arbeidsledige i alderen 15 til
74 år.

Andel med kun
grunnskole

Andel av innbyggerne som har kun grunnskole.

Kommune

Andel med sosialhjelp

Andel av innbyggerne som har mottatt sosialhjelp.

Kommune

Andel ikke-vestlige
innvandrere

Andel av innvandrerne som er ikke-vestlige innvandrere.

Kommune

Andel uføretrygd

Andel av innbyggerne som har uføretrygd.

Kommune

Voldskriminalitet

Antall anmeldte lovbrudd for vold og mishandling per 1000
innbyggere.

Kommune

Asylsøkere

Antall asylsøkere i 2016 (gruppert etter kommuner med
asylmottak) per innbyggere. Data om antall ved mottak
innhentet fra UDI.

Kommune

Kommune, år

Tilbudet av helsetjenester
Reisetid til akuttsykehus Gjennomsnittlig reisetid i timer fra befolkning per kommune
til nærmeste akuttsykehus. Data beregnet av Statistisk sentralbyrå.

Kommune

Plassdekning

Kommune

Andel plasser i kommunal helse- og omsorg per innbygger i
kommunen som er 81 år og eldre. Plasser omfatter sykehjem,
aldershjem, barnebolig, avlastningsbolig og eventuelle
private institusjoner. Ikke inkludert KAD.

Kommunenes kostnader Kostnader per innbygger til kommunal pleie og omsorg
til pleie og omsorg
(Kostra-funksjon FGK9).

Kommune

Kommunenes kostnader Kostnader per innbygger til øyeblikkelig hjelp døgnopphold
til øyeblikkelig hjelpi kommunene (Kostra-funksjon 261).
plasser (KAD)

Kommune

Helseforetaksdummyer

Dummy kodet 1 for hvert av de offentlige helseforetakene
med opptaksområde (Sunnaas er dermed ikke inkludert,
heller ikke de felleseide foretakene eller foretakene som er
støttefunksjoner). Lovisenberg Diakonale Sykehus, Diakonhjemmet Sykehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus opptrer som egne helseforetak med egne opptaksområder.

Demografi
Alder er inkludert som 13 dummyvariabler for følgende alderskategorier: 0 til 5 år, 6 til 12 år, 13 til
17 år, 18 til 29 år, 30 til 39 år, 40 til 49 år, 50 til 59 år,
60 til 69 år, 70 til 79 år, 80 til 89 år og 90 år og

Helseforetak

eldre. Alder er beregnet som år (2016 eller 2017)
minus fødselsår, slik at hvert individ i analysene
kan være i to ulike aldersgrupper i hvert av årene
analysene gjennomføres på.
Kjønn er inkludert i analysene som en dummyvariabel kodet 1 for menn.
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Sosioøkonomiske forhold
Utdanningsnivået er målt som en lineær effekt av
høyeste oppnådde utdanning på individnivå. Variabelen er innhentet fra Nasjonal utdanningsdatabase hos Statistisk sentralbyrå. Det forventes en
negativ sammenheng slik at høyere utdanning gir
lavere behov for helsetjenester. Derfor er variabelen snudd. Variabelen har fått verdien 0 for individer med kun grunnskole eller ikke kjent utdanningsnivå, verdien -1 for fullført videregående,
verdien -2 for fullført fagskole, verdien -3 for kort
utdanning på universitets- og høyskolenivå og verdien -4 for lang utdanning på universitets- og høyskolenivå. Variabelen har kun verdier for individer
i alderen 25 til 66 år, alle andre har fått verdien 0.
Fra informasjon om utdanningsnivå er det også
avledet en egen dummyvariabel for de med
grunnskole som høyeste oppnådde utdanning.
Utdanningsvariablene varierer over år.
Fra A-ordningen hos Statistisk sentralbyrå er
det innhentet informasjon om arbeidsmarkedstilknytning. Arbeidsmarkedsstatus er en gruppering
av om individene er 1) lønnstakere, 2) helt ledig,
3) ikke lønnstakere eller 4) ukjent status. Fra
denne opplysningen er det avledet en variabel
ikke i arbeid for personer som ikke har status som
1) lønnstaker på noe tidspunkt i perioden, og som
er i aldersspennet 18 til 66 år. Individer uten opplysninger om arbeidsmarkedsstatus har fått verdien 0 på variabelen. Stillingsprosent er utlevert
fra samme database hos Statistisk sentralbyrå og
det er i analysene målt som gjennomsnittlig stillingsprosent over perioden, dvs. månedlige målinger gjennom 2016 og 2017. Andel av tiden som
lønnstaker er hvor mange måneder i perioden
2016 og 2017 individet har vært gruppert i
arbeidsmarkedsstatuskategori 1) lønnstaker.
Samlet inntekt er innhentet fra A-ordningen
hos Statistisk sentralbyrå og omfatter yrkesinntekt, kapitalinntekt, skattepliktige og skattefrie
overføringer mottatt i løpet av et kalenderår. Opplysningene om inntekt er koblet på fra foregående
år. For individer i 2016 er dermed inntekt for 2015
koblet på, og for 2017 er inntekt for 2016 koblet
på. Lavinntekt er avledet fra samme data og er
dummykodet for individer med registrert inntekt
(ikke 0 eller missing) som er lavere enn de laveste
9 pst.2
Innvandringsdata er innhentet fra befolkningsstatistikk hos Statistisk sentralbyrå. Alle individer
er i statistikken gruppert i en av seks grupper A)
født i Norge med to norskfødte foreldre, B) innvandrere, C) norskfødte med innvandrerforeldre,
E) utenlandsfødte med en norskfødt forelder, F)

norskfødte med en utenlandsfødt forelder og G)
utenlandsfødte med to norskfødte foreldre. I analysene er det laget dummy for kategori B. I tillegg
er det konstruert en interaksjon mellom denne
kategorien på individnivå og andel av innvandrere
befolkningen i hver kommune med ikke-vestlig
bakgrunn.
Alle individer er i Statistisk sentralbyrås
befolkningsstatistikk tilordnet en familiekategorisering per år. Vi har brukt opplysningene til å lage
dummykode for enpersonfamilie basert på individer som er kategorisert i Statistisk sentralbyrås
familietyper 1.1.1 til 1.1.4 (enpersonfamilie under
30 år, 30 til 44 år, 45 til 66 år og 67 år eller over).
Dummy for aleneforsørger er for individer over 18
år som er gruppert i en av følgende fire familietyper: 2.3 (mor/far med små barn/yngste barn 0
til 5 år) og 2.4 (mor/far med store barn/yngste
barn 6 til 17 år). Siden barn er gruppert sammen
med sine foreldre i klassifiseringen har vi laget en
egen variabel for aleneforsørget som er samme
avgrensning som aleneforsørger, men kun for
individer i alderen 0 til 17 år.
Helsetilstand
Dødelighet er målt per individ som en dummy for
om individet dør samme år eller neste år som analysen gjennomføres på (Befolkningsstatistikk fra
Statistisk sentralbyrå). For data fra 2016 er dødelighet da målt for individer som dør i løpet av 2016
eller 2017. For data fra 2017 er dødelighet målt for
individer som dør i løpet av 2017 eller 2018. Dødelighet er laget i fire aldersgrupper; 0 til 19 år, 20 til
39 år, 40–79 år og 80 år og eldre.
For individer på enten uføretrygd eller
arbeidsavklaringspenger i løpet av et år er det
laget en felles dummy. Opplysninger om dette er
innhentet fra FD-trygd hos Statistisk sentralbyrå,
og er kun testet for individer i alderen 18 til 66 år.
Basert på de samme data er det også laget en variabel som måler varigheten et individ har mottatt
uføretrygd basert på tiden trygdeordningen ble
iverksatt og eventuell avgang fra trygdeordningen. Tilsvarende er også generert for varighet av
arbeidsavklaringspenger.
2

Statistisk sentralbyrås fattigdomsbegrep er basert på inntekt per husholdning, etter skatt. Dette har vi ikke mulighet til å estimere basert på data, og har i stedet laget
dummy for laveste 9 pst. av befolkningen. Statistisk sentralbyrås fattigdomsgrense (60 pst. av nasjonal median) gir at
om lag 9 pst. av befolkningen er under fattigdomsgrensen.
Dersom vi med våre data setter grensen til å være 9 persentil, vil om lag 7 pst. falle under grensen (avvik på grunn av
manglende data som følge av individer med 0 i inntekt)
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Opplysninger om sykefravær er innhentet fra
Statistisk sentralbyrå via A-ordningen og Sykemeldingsregisteret. Sykefravær er i analysene definert som andel av totalt antall dager i løpet av et år
som er legemeldt sykefravær. Opplysningene er
kun kodet for individer i alderen 18 til 66 år.
Variabler som beskriver bosted
I tillegg til individnivåvariablene er flere forhold
samlet på kommunenivå for å beskrive bostedet til
individet. Dette er kontrollvariabler som kan antas
å påvirke etterspørselen etter tjenester (for
eksempel klima- og breddegradsindeks).
I NOU 2008: 2 ble en klima- og breddegradsindeks bestående av fire deler foreslått. Delene var
breddegrad, nedbør, sommer- og vintertemperaturer. Hver delindeks sorterte kommunene fra
minst til mest langs en skala fra 0 til 1 etter forventet retning på sammenhengen med behov (nordlig breddegrad, mye nedbør, varm vinter og kald
sommer). Den samlede indeksen ble beregnet
som et uvektet gjennomsnitt av disse fire delindeksene. Indeksen har nå blitt oppdatert med nye
meteorologiske data om nedbør, sommer- og vintertemperaturer fra Meteorologisk institutt. De
kommuner som ikke har målestasjoner har fått tilordnet klimadata fra nærmeste kommune.
Arbeidsledighet er innsamlet fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelse (statistikkbanken tabell 10540). Registrerte arbeidsledige i
alderen 15 til 74 år. Dette er en annen kilde enn
arbeidsledighetsstatistikk fra NAV og gir et annet
nivå på tallene, men formålet med analysene her
er å vise til forskjeller mellom kommuner, ikke
nivået i seg selv.
Voldskriminalitet er målt som antall anmeldte
lovbrudd for vold og mishandling per 1000 innbyggere. Disse data er samlet inn fra Statistisk
sentralbyrå (statistikkbanken tabell 08487).
Ikke-vestlige innvandrere er innbyggere som
innvandringskategori B, dvs. førstegenerasjons
innvandrere. Ikke-vestlig er definert som ikke å
være fra Vest-Europa, Amerika og Oseania. Andel
av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn er
summert i kommuner basert på befolkningsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå.
Data om antall asylsøkere i 2016 (gruppert
etter kommuner med asylmottak) per innbyggere
er delvis innhentet fra UDI (antall ved mottak), og
fra et pågående (upublisert) forskningsprosjekt
ved NTNU (informasjon om kommuner med asylmottak i 2016).

Vedlegg 1

Basert på individnivåvariabler har vi også konstruert variabler på kommunenivå som gjennomsnitt per kommune: andel av innbyggerne som
har kun grunnskole, andel av innbyggerne som
har mottatt sosialhjelp og andel av innbyggerne
som har uføretrygd.
Manglende opplysninger (på grunn av endring
i kommunestruktur) er satt lik fylkesgjennomsnitt.
Tilbudet av helsetjenester
Reisetid er definert som gjennomsnittlig antall
timer reisetid til nærmeste somatiske akuttsykehus. Reisetiden er beregnet av Statistisk sentralbyrå fra hver bostedsadresse til nærmeste akuttsykehus og gruppert på kommunenivå. Akuttsykehus er definert fra Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019). Populasjonen består av alle som
bor innenfor 100 meter av vegnettet, og reisetiden
er beregnet på grunnlag av vegsegmentets lengde
og fartsgrense, uten vekting for eventuell trafikk
eller trafikklys.
Plassdekning i kommunene er målt som andel
plasser i kommunal helse og omsorg per innbygger i kommunen som er 81 år og eldre. Dette
omfatter både plasser på sykehjem, aldershjem,
barnebolig, avlastningsbolig og eventuelle private
institusjoner som er en del av det offentlige tilbudet. Antall akutt/øyeblikkelig hjelp døgnplasser er
imidlertid ikke en del av dette antallet. Data er
innsamlet fra Statistisk sentralbyrå (statistikkbanken tabell nummer 11875). Fra Statistisk sentralbyrås KOSTRA-database er det også med kostnader per innbygger til øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene (Kostra-funksjon 261) og kostnader per innbygger til helse og omsorg (Kostrafunksjon FGK9).
Manglende opplysninger (på grunn av endring
i kommunestruktur) er satt lik fylkesgjennomsnitt.
Regionale forskjeller på forklaringsvariablene
Her presenteres gjennomsnittsverdier for hver
region på de ulike forklaringsvariablene. Det er
ikke hensyntatt hvilken aldersinteraksjon variabelen gjelder. Det betyr for eksempel at gjennomsnittlig utdanningsnivå er beregnet for alle innbyggere i hver region, selv om variabelen kun har
verdier for innbyggere mellom 25 til 66 år. Dummyvariabler er fremstilt som prosent.
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Tabell 1.4 Regionale forskjeller på forklaringsvariabler: demografi
Variabler

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord

Alder 0–5 år

6,8 %

7,5 %

6,7 %

6,2 %

Alder 6–12 år

8,3 %

9,0 %

8,4 %

8,0 %

Alder 13–17 år

5,7 %

6,2 %

6,0 %

6,0 %

Alder 18–29 år

15,7 %

16,4 %

16,5 %

16,2 %

Alder 30–39 år

13,7 %

13,9 %

12,6 %

11,8 %

Alder 40–49 år

14,2 %

13,6 %

13,2 %

13,3 %

Alder 50–59 år

12,8 %

12,1 %

12,4 %

13,1 %

Alder 60–69 år

10,6 %

10,1 %

11,2 %

11,9 %

Alder 70–79 år

7,5 %

6,7 %

7,8 %

8,3 %

Alder 80–89 år

3,6 %

3,4 %

3,9 %

4,0 %

Alder 90 år og eldre

1,1 %

1,1 %

1,2 %

1,1 %

50,1 %

50,8 %

50,9 %

50,9 %

Kjønn (mann)

Tabell 1.5 Regionale forskjeller på forklaringsvariabler: sosioøkonomiske forhold
Variabler

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord

Utdanningsnivå

-1,45

-1,40

-1,37

-1,32

Kun grunnskole

20,2 %

19,0 %

20,2 %

24,5 %

Ikke i arbeid

17,1 %

15,0 %

14,6 %

15,0 %

Inntekt (1000 kroner)

350,8

352,3

327,7

323,9

Lavinntekt

7,4 %

7,1 %

7,0 %

6,6 %

16,6 %

14,0 %

11,1 %

10,8 %

0,15

0,12

0,10

0,10

74,03

72,84

70,79

70,16

38,7

39,5

38,3

37,2

Familietype: enpersonfamilie

21,8 %

19,3 %

20,1 %

21,7 %

Familietype: aleneforsørger

3,0 %

2,7 %

2,8 %

3,3 %

Familietype: aleneforsørget

3,2 %

2,8 %

2,8 %

3,3 %

Innvandringskategori B: Innvandrere
Interaksjon mellom innvandringskategori B og ikke-vestlige innvandrere
på kommunenivå
Gjennomsnittlig stillingsprosent
Andel av tiden som lønnstaker
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Tabell 1.6 Regionale forskjeller på forklaringsvariabler: helsetilstand
Variabler

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord

Død (0–19 år)

0,006 %

0,006 %

0,007 %

0,007 %

Død (20–39 år)

0,024 %

0,027 %

0,025 %

0,026 %

Død (40–79 år)

0,616 %

0,527 %

0,580 %

0,692 %

Død (80 år og eldre)

0,859 %

0,797 %

0,951 %

0,964 %

9,0 %

7,6 %

9,0 %

10,7 %

Uføretrygd antall måneder

0,06

0,05

0,06

0,07

Arbeidsavklaringspenger antall måneder

0,03

0,02

0,03

0,03

1,3 %

1,3 %

1,4 %

1,6 %

Andel av individer på uføretrygd og/eller
arbeidsavklaringspenger

Sykefravær andel av totalt antall dager

Tabell 1.7 Regionale forskjeller på forklaringsvariabler: variabler som beskriver bosted
Variabler

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord

Klima- og breddegradsindeks

0,25

0,44

0,40

0,50

Arbeidsledighet

2,48

3,20

2,28

2,12

Kun grunnskole på kommunenivå

0,43

0,43

0,42

0,46

Sosialhjelp på kommunenivå

0,02

0,02

0,02

0,03

Andel av innvandrere med ikke-vestlig
bakgrunn

88,3

88,9

89,4

88,2

Uføretrygd på kommunenivå

0,06

0,05

0,06

0,07

Voldskriminalitet

7,31

6,22

5,30

7,43

Asylsøkere

0,29

0,38

0,39

0,85

Tabell 1.8 Regionale forskjeller på forklaringsvariabler: tilbudsvariabler
Variabler

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord

0,0089

0,0092

0,0098

0,0112

Kommunale kostnader per innbygger til
helse- og omsorgstjenester (1000 kroner)

19,7

20,6

22,3

27,5

Kommunale kostnader per innbygger til
øyeblikkelig hjelp døgnopphold (kroner)

111,6

114,4

86,7

84,5

0,28

0,35

0,43

0,87

Plassdekning kommunale plasser

Reisetid (timer) til somatisk akuttsykehus
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Valgt metode
Formålet med analysene er å etablere en sammenheng mellom faktorer som påvirker forbruk av tjenester (for eksempel alder) og størrelsen på forbruket. Denne sammenhengen kan beskrives i to
ledd; for det første i hvilken grad en faktor påvirker sannsynligheten for at individet har forbruk av
tjenester, for det andre hvordan faktoren påvirker
størrelsen på dette forbruket. Metodisk kan dette
gjøres gjennom å estimere i to steg. I steg en estimeres sannsynligheten for at individet har forbruk. I steg to kombineres dette med estimatet på
sammenhengen mellom kriteriet og størrelsen på
forbruket. Når det er mange faktorer som dels virker alene og dels virker i et samspill, viser det seg
at en slik to-stegs modell imidlertid ikke alltid gir
stabile resultater, og i noen tilfeller heller ikke lar
seg estimere. Det har vært gjennomført analyser
ved hjelp av en slik to-stegs metode. Når disse gjøres på samlede data fra 2016 og 2017 konvergerer
ikke modellen. Det er derfor valgt å ikke benytte
denne tilnærmingen i beregning av behovsnøkler
og behovsindekser.
Det er deretter benyttet to alternative tilnærminger. Den ene er å estimere sammenhengen
mellom behov og for eksempel alder direkte ved
hjelp av ordinær minste kvadraters metode (OLS)
og individdata. Den andre er å aggregere individdata opp til cellenivå og også her benytte OLS.
Den første tilnærmingen har den fordel at den
best utnytter den informasjonen som ligger i å ha
data på individnivå. Siden en stor andel av befolkningen ikke har forbruk av tjenester vil dette gi
noen statistiske utfordringer i forhold til de forut-

setninger som OLS bygger på. Den andre tilnærmingen innebærer at man estimerer forholdet
mellom gjennomsnittlig forbruk hos en gruppe
individer og for eksempel gjennomsnittlig sykefravær, trygdeandel eller lignende i denne gruppen.
Dette vil i praksis være samme tilnærming som
ble benyttet i NOU 2008: 2. Ulempen med en slik
tilnærming er at det på gruppenivå kan trekkes
slutninger om sammenhenger som det ikke finnes
støtte i på individnivå, og at det dermed kan etableres sammenhenger som ikke er reelle.
Det er vurdert at det at man nå har data på
individnivå over bruk av tjenester som også kan
kobles med informasjon om inntekt, utdanning,
trygdestatus mv. representerer et betydelig framskritt i forhold til datagrunnlaget som lå til grunn
for NOU 2008: 2. Videre vurderes fordelen med å
utnytte den informasjonen som ligger i individdata
som større enn den metodiske usikkerheten knyttet til å benytte OLS. Det er derfor valgt å estimere modellen og beregne tilhørende behovsnøkler og behovsindekser gjennom å analysere individdata ved bruk av OLS. Det er gjennomført supplerende analyser ved bruk av aggregerte celledata (se tabell 1.9). Disse gir ikke vesentlig
forskjellige resultater når de benyttes til å predikere forbruk på aggregert nivå, men kan gi forskjeller i effekt av ulike kriterier. I celleanalysene
er det ikke lengre effekt av uføretrygd eller
arbeidsavklaringspenger, og vi observerer at ikke
i arbeid får en svak negativ effekt. Dessuten fanger nå dødelighet opp en betydelig alderseffekt
mens i individnivåanalysene (se tabell 1.10) er
dødelighet og alderseffektene i større grad adskilt
siden dødelighet er målt på individnivå.

Tabell 1.9 Regresjonsresultater celledataanalyser, behov somatikk
Variabel

Regresjonskoeffisient

T-verdi

Konfidensintervall

Alder 0–5 år

0,333

37,4

(0,31 – 0,35)

Alder 6–12 år

0,161

41,9

(0,15 – 0,17)

Alder 13–17 år

0,185

59,6

(0,18 – 0,19)

Alder 18–29 år

0,208

48,2

(0,20 – 0,22)

Alder 30–39 år

0,232

35,3

(0,22 – 0,25)

Alder 40–49 år

0,230

59,6

(0,22 – 0,24)

Alder 50–59 år

0,309

90,2

(0,30 – 0,32)

Alder 60–69 år

0,494

103,9

(0,48 – 0,50)

Alder 70–79 år

0,696

127,9

(0,69 – 0,71)

Alder 80–89 år

0,957

64,4

(0,93 – 0,99)
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Tabell 1.9 Regresjonsresultater celledataanalyser, behov somatikk
Variabel

Regresjonskoeffisient

T-verdi

Konfidensintervall

Alder 90 år og eldre

0,640

29,0

(0,59 – 0,69)

Dødelighet (0–19 år)

6,090

7,0

(4,27 – 7,91)

Dødelighet (20–39 år)

1,737

3,6

(0,73 – 2,74)

Dødelighet (40–79 år)

4,573

34,0

(4,29 – 4,85)

Dødelighet (80 år og eldre)

0,697

20,2

(0,63 – 0,77)

Uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger (18–66 år)

-0,022

-1,0

(-0,07 – 0,02)

Sykefravær (18–66 år)

2,913

19,8

(2,61 – 3,22)

Ikke i arbeid (18–66 år)

-0,023

-1,6

(-0,05 – 0,01)

Kjønn (mann)

-0,006

-3,9

(-0,01 – -0,00)

Reisetid til nærmeste somatiske akuttsykehus

-0,012

-4,4

(-0,02 – -0,01)

Interaksjon innvandrer og andel av
innvandrere ikke-vestlig

-0,177

-5,1

(-0,25 – -0,10)

Antall celler
N vektet
R2

Det er også undersøkt å benytte 2016-data til å
predikere 2017 for å sammenligne de ulike tilnærmingene. Resultatene ble marginalt bedre for OLS
enn to-stegs metoden, samt at to-stegs metoden
hadde konvergensproblemer.
Regresjonene er gjennomført uten konstantledd og alle variabler (bortsett fra alder) er operasjonalisert som avvik fra gjennomsnitt. Analysene
er gjort med robust estimering av standardfeil for
å ta høyde for opphopning av observasjoner på
helseforetaksnivå. Det er inkludert dummyer for
helseforetak for å korrigere for forskjeller i
behandlingskapasitet (fast effekt).
De fire gruppene med forklaringsvariabler er
testet blokkvis hver for seg for å velge ut relevante
variabler fra hver gruppe. Det benyttes en strategi
hvor variabler som ikke er statistisk signifikante

173 593
10 834 113
0,7745

(T-verdi < 2) ekskluderes. Deretter estimeres
modellen samlet med relevante variabler fra alle
blokkene, og igjen ekskluderes ikke-signifikante
variabler. I den endelige modellen beholdes alle
variabler som bidrar signifikant til å forklare variasjon i forbruk av helsetjenester. Bortsett fra interaksjon mellom innvandringskategori og andel
ikke-vestlig innvandring på kommunenivå er det
ikke testet andre interaksjonseffekter enn mellom
alder og de øvrige variablene.
Resultater
Tabell 1.10 viser den foretrukne modellen, med
regresjonskoeffisienter, T-verdi og konfidensintervall.
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Tabell 1.10 Regresjonsresultater individnivå behovsmodell somatikk, koeffisienter T-verdi og 95 pst.
konfidensintervall
Variabel

Regresjonskoeffisient

T-verdi

Konfidensintervall

Alder 0–5 år

0,362

46,6

(0,35 – 0,38)

Alder 6–12 år

0,186

87,1

(0,18 – 0,19)

Alder 13–17 år

0,208

95,5

(0,20 – 0,21)

Alder 18–29 år

0,180

92,8

(0,18 – 0,18)

Alder 30–39 år

0,182

131,0

(0,18 – 0,18)

Alder 40–49 år

0,173

137,4

(0,17 – 0,18)

Alder 50–59 år

0,227

122,3

(0,22 – 0,23)

Alder 60–69 år

0,416

115,0

(0,41 – 0,42)

Alder 70–79 år

0,759

159,9

(0,75 – 0,77)

Alder 80–89 år

0,927

85,1

(0,90 – 0,95)

Alder 90 år og eldre

0,528

33,6

(0,05 – 0,56)

Dødelighet (0–19 år)

5,427

10,7

(4,38 – 6,49)

Dødelighet (20–39 år)

2,699

16,9

(2,37 – 3,03)

Dødelighet (40–79 år)

3,771

54,7

(3,63 – 3,91)

Dødelighet (80 år og eldre)

1,137

37,6

(1,07 – 1,20)

Uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger (18–66 år)

0,356

33,2

(0,33 – 0,38)

Sykefravær (18–66 år)

3,069

45,4

(2,93 – 3,21)

Ikke i arbeid (18–66 år)

0,090

30,1

(0,08 – 0,10)

Kjønn (mann)

0,008

4,2

(0,00 – 0,01)

Reisetid til nærmeste somatiske akuttsykehus

-0,013

-5,8

(-0,02 – -0,01)

Interaksjon innvandrer og andel av
innvandrere ikke-vestlig

-0,081

-57,9

(-0,08 – -0,08)

N

10 834 113

R2

0,1456

R2 er et mål på hvor stor del av variasjonen knyttet
til den avhengige variabelen som forklares av
modellen. R2 går fra verdien 0, som betyr absolutt
ingen assosiasjon mellom de inkluderte variablene og den avhengige variabelen, til verdien 1,
som betyr at modellen er perfekt determinert. I
denne modellen er R2 målt som 0,1456. Det betyr
at om lag 15 pst. av all variasjon i DRG-poeng per
innbygger forklares av de inkluderte variablene.
Siden forbruk av DRG-poeng på individnivå (både
pasienter og ikke-pasienter) er knyttet til individu-

elle sykdomsforløp med mye statistisk støy, er
vurderingen at modellen har svært god forklaringskraft.
Alle alderskategoriene er signifikante og inngår i forslaget til kostnadsnøkler. Aldersgrupperingen for barn og unge er valgt for å harmonere
med den som benyttes i analysene av psykisk
helsevern for barn og unge.
Menn har høyere forbruk av somatiske sykehustjenester enn kvinner.
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Individer som ikke er i arbeid har høyere bruk
av helsetjenester.
Dødelighet er sterkt positivt assosiert med
bruk av somatiske spesialisthelsetjenester. Den
varierer med alder, slik at bruken av tjenester faller med alder ved død.
Både uføretrygd/arbeidsavklaringspenger og
sykepenger er positivt assosiert med bruk av helsetjenester.
Valg av nøkler
Koeffisientene fra regresjonsanalysene benyttes
til å beregne kriterievekter (behovsnøkler). Hver
variabel er operasjonalisert som avvik fra gjennomsnittet, og regresjonen er gjennomført uten
konstantledd. Det betyr at alderskategorikoeffisientene kan tolkes som forbruket til en person i
den aktuelle kategorien som har gjennomsnitt på
de andre variablene.

Vedlegg 1

Behovsvektene beregnes på følgende måte:

Tilbudssidevariabler blir ikke inkludert som
behovsnøkler (reisetid og helseforetaksdummyer). Kun koeffisienter som er positive, og hvor
den forventede retningen er positiv blir inkludert
som mulige behovsnøkler. Data aggregeres til
regionnivå før beregning av nøkler. Ukorrigerte
vekter beregnes for alle inkluderte variabler, og
dette gir i sum over 1 i samlede vekter. Først skaleres aldersvektene slik at samlede vekter blir 1,
deretter utelates negative variabler, uforventede
resultater og tilbudssidevariabler, før alle vekter
skaleres igjen slik at sum av vekter blir 1.

Tabell 1.11 Kriterievekter behov somatikk
Kriterier

Vekter

Sum

Andel av aldersgruppen 0–5 år

0,050

Andel av aldersgruppen 6–12 år

0,032

Andel av aldersgruppen 13–17 år

0,025

Andel av aldersgruppen 18–29 år

0,059

Andel av aldersgruppen 30–39 år

0,049

Andel av aldersgruppen 40–49 år

0,049

Andel av aldersgruppen 50–59 år

0,058

Andel av aldersgruppen 60–69 år

0,091

Andel av aldersgruppen 70–79 år

0,115

Andel av aldersgruppen 80–89 år

0,068

Andel av aldersgruppen 90 år og eldre

0,012

Andel menn

0,013

Dødelighet (0–19 år)

0,061

Dødelighet (20–39 år)

0,035

Dødelighet (40–79 år)

0,080

Dødelighet (80 år og eldre)

0,003

Andel med uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger
(18–66 år)

0,066

Andel sykmeldte (18–66 år)

0,084

Andel ikke i arbeid (18–66 år)

0,052

Helse og sosiale kriterier: 0,379

Sum

1,000

1,000

Kjønn og alderskriterier: 0,621
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Behovsanalyse for psykisk helsevern for voksne og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Datagrunnlag – forbruk av tjenester
Behovsanalyse for psykisk helsevern for voksne
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er en
analyse av forbruk for alle individer bosatt i Norge
i 2017. Analysen omfatter helseforetakene, og
behandling som er en del av den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten ved private ideelle
sykehus og avtalespesialister. Aktivitetsdata for
2017 er innhentet fra Norsk pasientregister.
Innen psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er det ikke noe
felles aktivitetsmål på tvers av tjenesteområdene
eller på tvers av omsorgsnivåene. Samtidig er det
rimelig å anta at forskjeller i pasientsammensetning i disse tjenesteområdene i stor grad gir seg
utslag i forskjeller i liggetid. Det trekker i retning
av å ta utgangspunkt i liggedøgn heller enn i opphold eller pasienter når man skal beregne aktivitet. For å ta hensyn til at det også vil være forskjeller i ressursbruk knyttet til liggedøgn, skilles mellom liggedøgn i sykehusavdelinger og liggedøgn
på distriktspsykiatriske sentra. I tillegg må
dagopphold og poliklinikk vektes på en slik måte
at denne aktiviteten kan sammenlignes med liggedøgn.
Følgende framgangsmåte er valgt: For å lage
et felles mål er aktiviteten vektet med utgangspunkt i liggedøgn på psykiatriske sykehus. Disse
gis vekt = 1. Fra Helsedirektoratet (SAMDATA) er
det innhentet nasjonale enhetskostnader for liggedøgn ved sykehusavdelinger, liggedøgn ved dis-

triktspsykiatriske sentre og polikliniske konsultasjoner for både psykisk helsevern for voksne og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Vekten for poliklinisk konsultasjon er definert
som

Det er i liten grad dagbehandling innen psykisk helsevern for voksne i tverrfaglig spesialisert
rusbehandling, og det finnes i SAMDATA ingen
egne beregninger av enhetskostnadene. For
begge tjenesteområdene er vekten beregnet som
gjennomsnitt av liggedøgn og konsultasjon ved:

Innen psykisk helsevern vil enhetskostnad for
liggedøgn på DPS være lavere enn på sykehus og
dette er vektet inn som:

Vi har antatt at polikliniske konsultasjoner har
samme enhetskostnad både for avtalespesialister,
psykiatriske sykehus og DPS. Sammenvekting av
psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skjer ved å justere all aktivitet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling
basert på enhetskostnadene for liggedøgn på
sykehus innen hvert av tjenesteområdene.
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Tabell 2.1 Aktivitetsvekter psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Tjenesteområde

Aktivitet

Vekt aktivitet

Vekt tjenesteområde

Psykisk helsevern for voksne

Sykehus liggedøgn

1,0000

1,0000

Psykisk helsevern for voksne

DPS liggedøgn

0,5927

1,0000

Psykisk helsevern for voksne

Poliklinisk konsultasjon

0,2473

1,0000

Psykisk helsevern for voksne

Dagbehandling

0,7491

1,0000

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Liggedøgn

1,0000

0,6058

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Dagbehandling

0,6896

0,6058

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Poliklinisk konsultasjon

0,3791

0,6058

Ved å bruke enhetskostnader fra SAMDATA får vi
vekter for aktiviteter som angitt i tabell 2.1.
Alle hendelser for personer 0 til 17 år er omkodet til å tilhøre psykisk helsevern for barn og
unge. Tilsvarende er hendelser for personer som
er 18 år eller eldre omkodet til å tilhøre psykisk
helsevern for voksne.
Av befolkningen i 2017 var 1 av 20 pasienter
innen psykisk helsevern for voksne og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Tabell 2.2 Fordeling av individer som ikke har vært
pasienter, og pasienter etter fire grupper vektede
liggedøgn
Totalt

Ikke pasienter

95,05 %

0–1 vektede liggedøgn

1,47 %

1–3 vektede liggedøgn

1,38 %

3–7 vektede liggedøgn

1,07 %

Over 7 vektede liggedøgn

1,03 %

Tabell 2.3 Sum forbruk (vektede liggedøgn) 2017,
og vektede liggedøgn per 1000 innbyggere

Vektede liggedøgn 2017

Vektede liggedøgn per 1 000
innbyggere,
2017

1 157 073

377,6

Helse Vest

437 253

384,1

Helse Midt-Norge

244 478

327,8

Helse Nord

185 108

372,3

Region

Helse Sør-Øst

Forklaringsvariabler
Data om befolkningen er innhentet fra ulike databaser i Statistisk sentralbyrå. Et prosjektspesifikt
løpenummer er laget av Statistisk sentralbyrå for
prosjektet slik at data fra Norsk pasientregister
kan kobles til befolkningsdataene. Koblinger på
kommunenivå er utført av sekretariatet.
I analysene benyttes fire typer forklaringsvariabler:
– Alder og kjønn
– Sosioøkonomiske variabler
– Helserelaterte variabler
– Variabler som beskriver bosted
I analysene kontrolleres for forskjeller i kapasitet i
den kommunale helse- og omsorgstjenesten og
spesialisthelsetjenesten.
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Tabell 2.4 Forklaringsvariabler behovsanalyse psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling
Variabel

Definisjon

Varierer over

Alderssammensetning
Alder 18–29 år
Alder 30–39 år

Alder definert som 2017 minus fødselsår. Dummykoding for
aldersgrupper.

Individ

Dummy = 1 for menn

Individ

Individers høyeste oppnådde utdanningsnivå, kodet 0 for
grunnskole eller ukjent, -1 for videregående skole, -2 for
fagskole, -3 for kort høyere utdanning og -4 for lang høyere
utdanning. Kodet 0 for individer 18 til 24 år og 67 år og eldre.

Individ

Dummy = 1 for individer med kun grunnskole som høyeste
utdanningsnivå.

Individ

Dummy = 1 for individer som ikke er kategorisert i arbeidsmarkedsstatistikken som kategori 1) lønnstakere i en eneste
måned i løpet av 2017. Kodet kun for individer i alderen
18 til 39 år.

Individ

Samlet inntekt (lønnsinntekt, kapitalinntekt mv.) foregående
år (1000 kr).

Individ

Dummy = 1 for individer med registrert inntekt som er lavere
enn 9-percentilen.

Individ

Dummy = 1 for individer i innvandringskategori B.

Individ

Alder 40–49 år
Alder 50–59 år
Alder 60–69 år
Alder 70–79 år
Alder 80 år og eldre
Kjønn
Sosioøkonomiske forhold
Utdanningsnivå

Kun grunnskole
Ikke i arbeid

Inntekt
Lavinntekt
Innvandringskategori B

Interaksjon mellom inn- Dummy for individer i innvandringskategori B multiplisert
vandringskategori B og med andel ikke-vestlige innvandrere i kommunen. Ikke-vestikke-vestlig på kommune- lig er definert som ikke fra Vest-Europa, Amerika og Oseania.
nivå

Individ

Stillingsprosent

Gjennomsnittlig stillingsprosent per måned 2017.

Individ

Andel av tiden som
lønnstaker

Hvor mange av månedene i 2017 var individet kategorisert
som lønnstaker, for individer i alderen 18 til 39 år.

Individ

Familietype:
enpersonfamilie

Dummy = 1 for individer kategorisert i familietype 111–114
(enpersonfamilie).

Individ

Familietype:
aleneforsørger

Dummy = 1 for individer kategorisert i familietyper 231–242
(mor/far med små barn og mor/far med store barn).

Individ

Død samme år eller neste.

Individ

Helsetilstand
Dødelighet
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Tabell 2.4 Forklaringsvariabler behovsanalyse psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling
Variabel

Definisjon

Varierer over

Uføretrygd eller
Dummy = 1 for individer som har vært mottakere av enten
arbeidsavklaringspenger uføretrygd og/eller arbeidsavklaringspenger på minst ett
tidspunkt i løpet av året. Kodet for individer i alderen 18 til 39
år.

Individ

Uføretrygd varighet

Individ

Antall måneder i løpet av et år som mottaker av uføretrygd.

Arbeidsavklaringspenger Antall måneder i løpet av et år som mottaker av arbeidsavklaringspenger.
varighet

Individ

Sosialhjelp

Dummy = 1 for individer som har vært sosialhjelpsmottakere
minst en gang i løpet av året.

Individ

Sykefravær

Andel av totalt antall dager i året individer som er tapt grunnet legemeldt sykefravær, kun målt for individer 18 til 39 år.

Individ

Variabler som beskriver
bosted
Storby

Dummy = 1 for individer bosatt i kommunenummer 0301
(Oslo).

Kommune

Klima- og breddegradsindeks

Klima- og breddegradsindeks som presentert i NOU 2008: 2.
Oppdatert med nye meteorologiske data om nedbør, sommerog vintertemperaturer.

Kommune

Arbeidsledighet

Arbeidsledighetsprosent fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelse. Registrerte arbeidsledige i alderen 15 til
74 år.

Kommune

Andel med kun
grunnskole

Andel av innbyggerne som har kun grunnskole.

Kommune

Andel med sosialhjelp

Andel av innbyggerne som har mottatt sosialhjelp.

Kommune

Andel ikke-vestlige
innvandrere

Andel av innvandrerne som er ikke-vestlige innvandrere.

Kommune

Andel uføretrygd

Andel av innbyggerne som har uføretrygd.

Kommune

Voldskriminalitet

Antall anmeldte lovbrudd for vold og mishandling per 1000
innbyggere.

Kommune

Asylsøkere

Antall asylsøkere i 2016 (gruppert etter kommuner med asylmottak) per innbyggere. Data om antall ved mottak innhentet
fra UDI.

Kommune

Tilbudet av helsetjenester
Reisetid til akuttsykehus Gjennomsnittlig reisetid i minutter fra kommunesentrum til
nærmeste psykiatriske akuttsykehus. Data beregnet i
forskningsprosjektet (EU) «Comparative Effectiveness research on Psychiatric Hospitalisation by Record Linkage of
Large Administrative Data Sets» (CEPHOS-LINK).

Kommune
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Tabell 2.4 Forklaringsvariabler behovsanalyse psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling
Variabel

Definisjon

Varierer over

Reisetid til DPS

Gjennomsnittlig reisetid i minutter fra kommunesentrum til
nærmeste distriktspsykiatriske senter. Data beregnet i
forskningsprosjektet (EU) «Comparative Effectiveness research on Psychiatric Hospitalisation by Record Linkage of
Large Administrative Data Sets» (CEPHOS-LINK).

Kommune

Kommunenes kostnader Kostnader per innbygger (1000 kroner) til kommunal pleie og
til pleie og omsorg
omsorg (Kostra-funksjon FGK9).

Kommune

Kommunenes kostnader Kostnader per innbygger til tilbud til personer med rusprotil rus
blemer (Kostra-funksjon 243).

Kommune

Kommunale årsverk

Kommunale årsverk psykisk helse og rusarbeid per
innbygger 18 år og eldre.

Kommune

Helseforetaksdummyer

Dummy kodet 1 for hvert av de offentlige helseforetakene
med opptaksområde. Lovisenberg Diakonale Sykehus, Diakonhjemmet Sykehus og Haraldsplass Diakonale sykehus
opptrer som egne helseforetak med egne opptaksområder.

Demografi
Alder er inkludert som syv dummyvariabler for
følgende alderskategorier: 18 til 29 år, 30 til 39 år,
40 til 49 år, 50 til 59 år, 60 til 69 år, 70 til 79 år, 80 år
og eldre. Alder er beregnet som 2017 minus fødselsår. Kjønn er testet som dummy kodet 1 for
menn. Det er ikke benyttet interaksjoner mellom
kjønn og alder.
Sosioøkonomiske forhold
Utdanningsnivået er målt som en lineær effekt av
høyeste oppnådde utdanning på individnivå. Variabelen er innhentet fra Nasjonal utdanningsdatabase hos Statistisk sentralbyrå. Det forventes en
negativ assosiasjon mellom utdanning og forbruk,
derfor er variabelen snudd. Variabelen har fått
verdien 0 for individer med kun grunnskole eller
ikke kjent utdanningsnivå, verdien -1 for fullført
videregående, verdien -2 for fullført fagskole, verdien -3 for kort utdanning på universitets- og høyskolenivå og verdien -4 for lang utdanning på universitets- og høyskolenivå. Variabelen har kun verdier for individer i alderen 25 til 66 år, alle andre
har fått verdien 0. Fra informasjon om utdanningsnivå er det også avledet en egen dummyvariabel for de med grunnskole som høyeste oppnådde utdanning. Utdanningsvariablene varierer
over år.

Helseforetak

Fra A-ordningen hos Statistisk sentralbyrå er
det innhentet informasjon om arbeidsmarkedstilknytning. Arbeidsmarkedsstatus er en gruppering
av om individene er 1) lønnstakere, 2) helt ledig, 3)
ikke lønnstakere eller 4) ukjent status. Fra denne
opplysningen er det avledet en variabel ikke i
arbeid for personer som har ikke har status som 1)
lønnstaker på noe tidspunkt i perioden, og som er i
aldersspennet 18 til 39 år. Innen psykisk helsevern
for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er de fleste pasientene yngre pasienter, mens
de fleste sosiale variablene som er inkludert har
høyest prevalens blant de eldste. Derfor er flere av
interaksjonene satt opp til å være fra 18 til 39 år i
stedet for en større aldersgruppe. Individer uten
opplysninger om arbeidsmarkedsstatus har fått
verdien 0 på variabelen. Stillingsprosent er utlevert fra samme database hos Statistisk sentralbyrå
og er i analysene målt som gjennomsnittlig stillingsprosent over perioden, dvs. månedlige målinger gjennom 2016 og 2017. Andel av tiden som
lønnstaker er hvor mange måneder i perioden
2016 og 2017 individet har vært gruppert i arbeidsmarkedsstatuskategori 1) lønnstaker, dersom alderen var mellom 18 og 39 år.
Samlet inntekt er innhentet fra A-ordningen
hos Statistisk sentralbyrå og omfatter yrkesinntekt, kapitalinntekt, skattepliktige og skattefrie
overføringer mottatt i løpet av et kalenderår. Opplysningene om inntekt er koblet på fra foregående
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år. Lavinntekt er avledet fra samme data og er
dummykodet for individer med registrert inntekt
(ikke 0 eller missing) som er lavere enn de laveste
9 pst.3
Innvandringsdata er innhentet fra befolkningsstatistikk hos Statistisk sentralbyrå. Alle individer
er i statistikken gruppert i en av seks grupper A)
født i Norge med to norskfødte foreldre, B) innvandrere, C) norskfødte med innvandrerforeldre,
E) utenlandsfødte med en norskfødt forelder, F)
norskfødte med en utenlandsfødt forelder og G)
utenlandsfødte med to norskfødte foreldre. I analysene er det laget dummy for kategori B. I tillegg
er det inkludert interaksjon mellom denne kategorien på individnivå og andel av innvandrere i hver
kommune med ikke-vestlig bakgrunn. Alle individer er i Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk tilordnet en familiekategorisering per år. Opplysningene er benyttet til å lage dummykode for
enpersonfamilie basert på individer som er kategorisert i Statistisk sentralbyrås familietyper 111
til 114 (enpersonfamilie under 30 år, 30 til 44 år, 45
til 66 år og 67 år eller over). Dummy for aleneforsørger er for individer over 18 år som er gruppert i en av følgende fire familietype: 23 (mor/far
med små barn/yngste barn 0 til 5 år) og 2.4 (mor/
far med store barn/yngste barn 6 til 17 år).
Helsetilstand
Dødelighet er målt per individ som en dummy for
om individet dør samme år eller neste som analysen gjennomføres (Befolkningsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå). Dødelighet er laget i tre
aldersgrupper; 18 til 39 år, 40 til 79 år og 80 år og
eldre.
For individer på enten uføretrygd eller
arbeidsavklaringspenger i løpet av et år er det
laget en felles dummy. Opplysninger om dette er
innhentet fra FD-trygd hos Statistisk sentralbyrå,
og er testet for individer i alderen 18 til 39 år.
Kombinasjonen av å være ung og motta enten uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger er en langt
bedre forklaringsvariabel enn å være eldre og
motta denne trygdeordningen. Basert på de
samme data er det også laget en variabel som
måler varigheten et individ har mottatt uføretrygd
3

Statistisk sentralbyrås fattigdomsbegrep er basert på inntekt per husholdning, etter skatt. Dette er ikke opplysninger som har vært tilgjengelige. Det er i stedet laget dummy
for laveste 9 pst. av befolkningen. Statistisk sentralbyrås fattigdomsgrense (60 pst. av nasjonal median) gir at om lag 9
pst. av befolkningen er under fattigdomsgrensen. Dersom
grensen settes til å være 9 persentil, vil om lag 7 pst. falle
under grensen (avvik på grunn av manglende data som
følge av individer med 0 i inntekt)
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basert på tiden trygdeordningen ble iverksatt og
eventuell avgang fra trygdeordningen. Tilsvarende er også generert for varighet av arbeidsavklaringspenger.
Opplysninger om sykefravær er innhentet fra
Statistisk sentralbyrå via A-ordningen og Sykemeldingsregisteret. Sykefravær er i analysene definert som andel av totalt antall dager i løpet av et år
som er legemeldt sykefravær. Opplysningene er
kun kodet for individer i alderen 18 til 39 år. Sykefraværet øker med alder mens forbruket av tjenester for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling avtar, derfor er en
yngre aldersgruppe valgt som interaksjon.
Mottakere av sosialhjelp er innsamlet fra FDtrygd hos Statistisk sentralbyrå, og er i analysene
operasjonalisert som en dummy for hvorvidt individene i løpet av ett år har vært mottakere av sosialhjelp.
Variabler som beskriver bosted
I tillegg til individnivåvariablene er flere forhold
samlet på kommunenivå for å beskrive bostedet til
individet. Dette er enten viktige kontrollvariabler
som kan påvirke tilbudet (for eksempel komplementære kommunale tjenester), eller også forhold som kan antas å påvirke etterspørselen etter
tjenester (for eksempel klima- og breddegradsindeks).
Storbydummy er konstruert basert på individenes bostedskommune og er en dummy for
kommunenummer 301, Oslo. Dette fanger opp
noe annet enn en ren helseforetaksdummy for
Oslo universitetssykehus siden også Lovisenberg
diakonale sykehus, Diakonhjemmet sykehus og
Akershus universitetssykehus har opptaksområder i Oslo.
I NOU 2008: 2 ble en klima- og breddegradsindeks bestående av fire deler foreslått. Delene
var breddegrad, nedbør, sommer- og vintertemperaturer. Hver delindeks sorterte kommunene fra
minst til mest langs en skala fra 0 til 1 etter forventet retning på sammenhengen med behov (nordlig bredde grad, mye nedbør, varm vinter og kald
sommer). Den samlede indeksen ble beregnet
som et uvektet gjennomsnitt av disse fire delindeksene. Indeksen har nå blitt oppdatert med nye
meteorologiske data om nedbør, sommer- og vintertemperaturer fra Meteorologisk institutt. De
kommuner som ikke har målestasjoner har fått tilordnet klimadata fra nærmeste kommune.
Arbeidsledighet er innsamlet fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelse (Statistikkbanken tabell 10540). Registrerte arbeidsledige i
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alderen 15 til 74 år. Dette er en annen kilde enn
arbeidsledighetsstatistikk fra NAV og gir et annet
nivå på tallene, men formålet med analysene her
er å vise til forskjeller mellom kommuner, ikke
nivået i seg selv.
Voldskriminalitet er målt som antall anmeldte
lovbrudd for vold og mishandling per 1000 innbyggere. Disse data er samlet inn fra Statistisk
sentralbyrå statistikkbanken tabell 08487.
Ikke-vestlige innvandrere er innbyggere som
innvandringskategori B, dvs. førstegenerasjons
innvandrere. Ikke-vestlig er definert som ikke å
være fra Vest-Europa, Amerika og Oseania. Andel
av innbyggere med ikke-vestlig bakgrunn er summert i kommuner basert på befolkningsstatistikk
fra Statistisk sentralbyrå.
Data om antall asylsøkere i 2016 (gruppert
etter kommuner med asylmottak) per innbyggere
er delvis innhentet fra UDI (antall ved mottak), og
fra et pågående (upublisert) forskningsprosjekt
ved NTNU (informasjon om kommuner med asylmottak i 2016).
Basert på individnivåvariabler er det også konstruert noen variabler på kommunenivå. Her
inkluderes andel av innbyggerne som har grunnskole, andel av innbyggerne som har mottatt
sosialhjelp og andel av innbyggerne som har
uføretrygd.
Tilbudet av helsetjenester
Fra Statistisk sentralbyrås KOSTRA database er
innhentet opplysninger om kommunale kostnader
per innbygger til hele helse- og omsorgssektoren
(Kostra-funksjon FGK9). Det er i tillegg innhentet

opplysninger om kommunale kostnader til tilbud
til personer med rusproblemer (Kostra-funksjon
243) per innbygger. Det finnes ingen funksjonsinndeling som er avgrenset til psykisk helsearbeid.
I forskningsprosjektet (EU) Comparative Effectiveness research on Psychiatric Hospitalisation by
Record Linkage of Large Administrative Data Sets
(CEPHOS-LINK) er det beregnet reisetid i minutter fra kommunesentrum til både nærmeste psykiatriske akuttsykehus og nærmeste distriktspsykiatriske senter.
Kommunale årsverk innen psykisk helse og
rusarbeid (per innbygger 18 år og eldre) er innhentet fra Helsedirektoratet IS-24/8 Kommunalt
psykisk helse- og rusarbeid.
Alle helseforetak er inkludert som dummykoder i analysene for å ta bort nivåforskjeller mellom
helseforetakene.
Regionale forskjeller på de ulike forklaringsvariablene
Her presenteres gjennomsnittsverdier for hver
region på de ulike forklaringsvariablene basert på
de data som er inkludert i analysene (data for
2017 for innbyggere 18 år eller eldre). Det er ikke
hensyntatt hvilken aldersinteraksjon variabelen
gjelder. Det betyr for eksempel at gjennomsnittlig
utdanningsnivå er beregnet for alle innbyggere i
hver region, selv om variabelen kun har verdier
innbyggere mellom 25 til 66 år. Kommunale variabler gjelder hele kommunens befolkning med
mindre annet er angitt. Dummyvariabler er presentert som prosentandel av befolkningen.

Tabell 2.5 Regionale forskjeller på forklaringsvariabler: demografi
Variabler

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord

Alder 18–29 år

19,6 %

21,0 %

20,8 %

20,2 %

Alder 30–39 år

17,2 %

17,9 %

15,9 %

14,7 %

Alder 40–49 år

17,7 %

17,4 %

16,5 %

16,3 %

Alder 50–59 år

16,1 %

15,7 %

15,7 %

16,5 %

Alder 60–69 år

13,4 %

13,0 %

14,2 %

14,8 %

Alder 70–79 år

9,8 %

8,9 %

10,1 %

10,7 %

Alder 80 år og eldre

6,1 %

6,2 %

6,8 %

6,8 %

49,8 %

50,7 %

50,7 %

50,8 %

Kjønn (mann)
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Tabell 2.6 Regionale forskjeller på forklaringsvariabler: sosioøkonomiske forhold
Variabler

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord

Utdanningsnivå

-1,82

-1,81

-1,74

-1,65

Kun grunnskole

23 %

21 %

22 %

28 %

7%

7%

6%

5%

Inntekt (1 000 kr)

441,0

447,4

415,1

406,8

Lavinntekt

5,5 %

5,2 %

4,8 %

3,8 %

19,0 %

15,8 %

12,3 %

11,6 %

0,168

0,141

0,110

0,103

74,9

73,8

71,7

71,2

Andel av tiden som lønnstaker

21,0 %

22,6 %

20,7 %

19,7 %

Familietype: enpersonfamilie

27,2 %

24,6 %

25,2 %

26,8 %

Familietype: aleneforsørger

3,8 %

3,5 %

3,5 %

4,1 %

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord

Død (18–39 år)

0,032 %

0,035 %

0,034 %

0,034 %

Død (40–79 år)

0,773 %

0,674 %

0,740 %

0,855 %

Død (80 år og eldre)

1,079 %

1,019 %

1,184 %

1,201 %

2,5 %

2,5 %

2,7 %

2,8 %

Uføretrygd antall måneder

0,07

0,06

0,08

0,09

Arbeidsavklaringspenger antall måneder

0,03

0,03

0,03

0,04

3,1 %

3,0 %

2,7 %

3,3 %

0,01

0,01

0,01

0,01

Ikke i arbeid

Innvandringskategori B: Innvandrere
Interaksjon mellom innvandringskategori B og
ikke-vestlige innvandrere på
kommunenivå
Gjennomsnittlig stillingsprosent

Tabell 2.7 Regionale forskjeller på forklaringsvariabler: helsetilstand
Variabler

Uføretrygd og/eller arbeidsavklaringspenger

Sosialhjelp, andel
Sykefravær andel av totalt antall dager
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Tabell 2.8 Regionale forskjeller på forklaringsvariabler: variabler som beskriver bosted
Variabler

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord

Storby

23,2

0,0

0,0

0,0

Klima- og breddegradsindeks

0,25

0,44

0,40

0,50

2,3

2,7

2,1

1,9

43,0

42,9

42,1

45,9

Sosialhjelp på kommunenivå

2,3

2,2

2,0

2,5

Andel av innvandrerne med
ikke-vestlig bakgrunn

88,5

89,3

89,6

88,6

Uføretrygd på kommunenivå

5,9

4,9

6,1

7,2

Voldskriminalitet

7,3

6,3

5,3

7,4

Asylsøkere

0,3

0,4

0,4

0,8

Arbeidsledighet
Kun grunnskole på kommunenivå

Tabell 2.9 Regionale forskjeller på forklaringsvariabler: variabler som beskriver tilbudet av helsetjenester
Variabler

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord

19,7

20,6

22,6

27,6

Kommunale kostnader per innbygger til
tilbud til personer med rusproblemer
(kroner)

831,8

800,6

455,2

501,9

Reisetid (minutter) til psykiatrisk akuttsykehus

32,2

35,4

54,8

224,6

Reisetid (minutter) til distriktspsykiatriske senter

20,4

20,7

34,1

46,9

Kommunale kostnader per
innbygger helse og omsorg
(1 000 kroner)

Valgt metode
Formålet med analysene er å etablere en sammenheng mellom faktorer som påvirker behovet (for
eksempel alder) og størrelsen på behovet. Denne
sammenhengen kan beskrives i to ledd: for det
første i hvilken grad en faktor påvirker sannsynligheten for at individet har behov for tjenester, for
det andre hvordan faktoren påvirker størrelsen på
dette behovet. Metodisk kan dette gjøres gjennom
å estimere i to steg. I steg en estimeres sannsynligheten for at individet har behov. I steg to kombineres dette med estimatet på sammenhengen mellom kriteriet og størrelsen på behovet. Når det er
mange faktorer som dels virker alene og dels virker i et samspill, viser det seg at en slik to-stegs
modell imidlertid ikke alltid gir stabile resultater,
og i noen tilfeller heller ikke lar seg estimere. Det

har vært gjennomført analyser ved hjelp av en slik
to-stegs metode, men det er for noen av tjenesteområdene utfordringer med å finne løsninger i
regresjonen (konvergens). Det er derfor valgt å
ikke benytte denne tilnærmingen ved beregning
av behovsnøkkel og behovsindekser.
Det er deretter benyttet to alternative tilnærminger. Den ene er å estimere sammenhengen
mellom behov og for eksempel alder direkte ved
hjelp av ordinær minste kvadraters metode (OLS)
og individdata. Den andre er å aggregere individdata opp til cellenivå og også her benytte OLS.
Den første tilnærmingen har den fordel at den
best utnytter den informasjonen som ligger i å ha
data på individnivå. Siden en stor andel av befolkningen ikke har forbruk av tjenester vil dette gi
noen statistiske utfordringer i forhold til de forutsetninger som OLS bygger på. Den andre tilnær-
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mingen innebærer at man estimerer forholdet
mellom gjennomsnittlig forbruk hos en gruppe
individer og for eksempel gjennomsnittlig sykefravær, trygdeandel eller lignende i denne gruppen.
Dette vil i praksis være samme tilnærming som
ble benyttet i NOU 2008: 2. Ulempen med en slik
tilnærming er at det på gruppenivå kan trekkes
slutninger om sammenhenger som det ikke finnes
støtte i på individnivå, og at det dermed kan etableres sammenhenger som ikke er reelle.
Det er vurdert at det at man nå har data på
individnivå over bruk av tjenester som også kan
kobles med informasjon om inntekt, utdanning,
trygdestatus mv. representerer et betydelig framskritt i forhold til datagrunnlaget som lå til grunn
for NOU 2008: 2. Videre vurderes fordelen med å
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utnytte den informasjonen som ligger i individdata
som større enn den metodiske usikkerheten knyttet til å benytte OLS. Det er derfor valgt å estimere modellen og beregne tilhørende behovsnøkler og behovsindekser gjennom å analysere individdata ved bruk av OLS. De gir ikke vesentlig forskjellige resultater når de benyttes til å predikere
forbruk på aggregert nivå, men kan gi forskjeller i
effekt av ulike kriterier. Celledata gir færre signifikante variabler på grunn av lavere antall observasjoner og gjennomsnitt på cellenivå vil maskere
noe av de individuelle sammenhengene mellom
behov og forklaringsvariablene. Analysene viser
(tabell 2.10) at dødelighet 40 til 79 år, utdanning
og sykefravær ikke blir signifikante på cellenivå.

Tabell 2.10 Celleanalyser psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Variabel

Regresjonskoeffisient

T-verdi Konfidensintervall

Alder 18–29 år

0,310

8,1

(0,23 – 0,39)

Alder 30–39 år

0,257

5,3

(0,16 – 0,36)

Alder 40–49 år

0,517

18,0

(0,46 – 0,58)

Alder 50–59 år

0,384

14,8

(0,33 – 0,44)

Alder 60–69 år

0,235

9,9

(0,19 – 0,28)

Alder 70–79 år

0,199

7,6

(0,14 – 0,25)

Alder 80 år og eldre

0,070

2,0

(0,00 – 0,14)

Ikke i arbeid (18–39 år)

0,638

4,5

(0,34 – 0,93)

Enpersonfamilie

0,289

6,4

(0,19 – 0,38)

Dødelighet (18–39 år)

9,639

2,1

(0,23 – 19,05)

Dødelighet (40–79 år)

-0,144

-1,2

(-0,40 – 0,11)

Sosialhjelp

2,065

8,0

(1,53 – 2,60)

Sykefravær (18–39 år)

-0,669

-0,9

(-2,29 – 0,95)

Uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger (18–39 år)

2,965

10,3

(2,37 – 3,56)

Grunnskole på kommunenivå

-1,340

-5,3

(-1,87 – -0,81)

Arbeidsledighet på kommunenivå

0,027

3,3

(0,01 – 0,04)

Minutter fra nærmeste psykiatriske akuttsykehus

0,000

-3,5

(0,00 – 0,00)

Kommunale kroner (1000) per innbygger til helse
og omsorg

-0,004

-3,2

(-0,01 – 0,00)

Interaksjon innvandrer og andel ikke-vestlige
innvandrere

-0,146

-1,1

(-0,42 – 0,13)

Antall celler

71 467

N vektet
R2

4 303 927
0,3231
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Regresjonen er gjennomført uten konstantledd og
alle variabler (bortsett fra alder) er operasjonalisert som avvik fra gjennomsnitt. Analysene er
gjort med robust estimering av standardfeil for å
ta høyde for opphopning av observasjoner på helseforetaksnivå. Det er inkludert dummyer for helseforetak for å korrigere for forskjeller i behandlingskapasitet (fast effekt).
De 4 gruppene med forklaringsvariabler er
testet blokkvis hver for seg for å velge ut relevante
variabler fra hver gruppe. Det benyttes en strategi
hvor variabler som ikke er statistisk signifikante
(T-verdi < 2) ekskluderes. Deretter estimeres
modellen samlet med relevante variabler fra alle

blokkene, og igjen ekskluderes ikke-signifikante
variabler. I den endelige modellen beholdes alle
variabler som bidrar signifikant til å forklare variasjon i forbruk av helsetjenester. Bortsett fra interaksjon mellom innvandringskategori og andel
ikke-vestlig innvandring på kommunenivå er det
ikke testet andre interaksjonseffekter enn mellom
alder og de øvrige variablene.
Resultater
Tabell 2.11 viser den foretrukne modellen, med
regresjonskoeffisienter, T-verdi og konfidensintervall.

Tabell 2.11 Regresjonsresultater behovsmodell psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling
Variabel

Regresjonskoeffisient

T-verdi Konfidensintervall

Alder 18–29 år

0,266

12,8

(0,22 – 0,31)

Alder 30–39 år

0,138

9,4

(0,11 – 0,17)

Alder 40–49 år

0,739

40,3

(0,70 – 0,78)

Alder 50–59 år

0,581

49,9

(0,56 – 0,61)

Alder 60–69 år

0,407

36,6

(0,38 – 0,43)

Alder 70–79 år

0,337

26,4

(0,31 – 0,36)

Alder 80 år og eldre

0,192

9,0

(0,15 – 0,24)

Ikke i arbeid (18–39 år)

0,615

15,4

(0,53 – 0,70)

Enpersonfamilie

0,487

20,5

(0,44 – 0,54)

Dødelighet (18–39 år)

4,664

15,4

(3,36 – 5,96)

Dødelighet (40–79 år)

0,636

20,5

(0,47 – 0,80)

Sosialhjelp

2,820

7,5

(2,50 – 3,14)

Sykefravær (18–39 år)

3,789

8,2

(3,35 – 4,23)

Uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger (18–39 år)

5,997

19,8

(5,37 – 6,63)

Grunnskole på kommunenivå

-1,704

-6,5

(-2,25 – -1,16)

Arbeidsledighet på kommunenivå

0,030

3,2

(0,01 – 0,05)

Minutter fra nærmeste psykiatriske akuttsykehus

-0,000

-3,7

(-0,00 – -0,00)

Kommunale kroner (1000) per innbygger til helse
og omsorg

-0,004

-3,6

(-0,01 – -0,00)

Interaksjon innvandrer og andel ikke-vestlige
innvandrere

-0,534

-19,7

(-0,59 – -0,48)

N

4 303 927

R2

0,0258
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R2 er et mål på hvor stor del av variasjonen knyttet
til den avhengige variabelen som forklares av
modellen. R2 går fra verdien 0 som betyr absolutt
ingen assosiasjon mellom de inkluderte variablene og den avhengige variabelen til verdien 1
som betyr at modellen er perfekt determinert. I
denne modellen er R2 målt som 0,0258, det betyr
at om lag 3 pst. av all variasjon i forbruk per innbygger forklares av de inkluderte variablene.
Dette henger sammen med at kun en liten del av
individene her har forbruk. 95 pst. av befolkningen har ingen tjenester. Dermed forklarer modellen lite av den totale variasjonen, men det innbyrdes forholdet mellom variablene er likevel godt.
Alle alderskategoriene er signifikante og inngår i forslaget til kostnadsnøkler. Kjønn er utelatt
fra analysene siden kjønnseffekten er ulik innen
psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. I psykisk helsevern for
voksne har kvinner et høyere forbruk enn menn,
mens i tverrfaglig spesialisert rusbehandling bruker menn mer sykehustjenester.
På kommunenivå finner vi en negativ assosiasjon mellom andel med grunnskole som høyeste
utdanning og bruk av tjenester. Dette er ikke i
tråd med en hypotese om at forbruket avtar med
utdanningsnivå. Denne inngår derfor ikke i forslag til behovsnøkkel.
Personer som bor alene, har høyere forbruk
av tjenester enn de som bor med flere.
Individer som ikke er i arbeid, mottar sosialhjelp, har sykefravær, mottar uføretrygd eller
arbeidsavklaringspenger har høyere bruk av helsetjenester. Dette er i tråd med forventingene.
Dødelighet er positivt assosiert med bruk av
tjenester, for aldersgruppene 18 til 39 og 40 til 79
år.
Arbeidsledighet på kommunenivå er positivt
assosiert, men blant de svakeste inkluderte variablene.
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Valg av nøkler
Koeffisientene fra regresjonsanalysene benyttes
til å beregne kriterievekter (behovsnøkler). Hver
variabel er operasjonalisert som avvik fra gjennomsnitt, og regresjonen er gjennomført uten
konstantledd. Det betyr at alderskategorikoeffisientene kan tolkes som forbruket til en person i
den aktuelle kategorien som har gjennomsnitt på
de andre variablene.
Behovsvektene beregnes på følgende måte:

Tilbudssidevariabler blir ikke inkludert som
behovsnøkler (reisetid og helseforetaksdummyer). Det kompenseres ikke for ulikheter som
følge av kjønn, da det forventes en lik dekning og
lik fordeling i befolkningen mellom regionene.
Kun koeffisienter som er positive, og hvor den forventede retningen er positiv blir inkludert som
mulige behovsnøkler. Data aggregeres til regionnivå før beregning av nøkler.
Ukorrigerte vekter beregnes for alle inkluderte variabler, og dette gir i sum over 1 i samlede
vekter. Først skaleres aldersvektene slik at samlede vekter blir 1, deretter utelates negative variabler, uforventede resultater og tilbudssidevariabler, før alle vekter skaleres igjen slik at sum av
vekter blir 1.
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Tabell 2.12 Kriterievekter for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Kriterier

Vekter

Sum

Andel av aldersgruppen 18–29 år

0,064

Andel av aldersgruppen 30–39 år

0,028

Andel av aldersgruppen 40–49 år

0,153

Andel av aldersgruppen 50–59 år

0,111

Andel av aldersgruppen 60–69 år

0,066

Andel av aldersgruppen 70–79 år

0,039

Andel av aldersgruppen 80 år og eldre

0,014

Andel ikke i arbeid (18–39 år)

0,058

Andel enpersonfamilie

0,099

Dødelighet (18–39 år)

0,025

Dødelighet (40–79 år)

0,005

Andel som mottar sosialhjelp

0,066

Andel sykemeldte (18–39 år)

0,019

Andel uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger (18–39 år)

0,199

Arbeidsledighet på kommunenivå

0,054

Helse og sosiale kriterier: 0,525

Sum

1,000

1,000

Alderskriterier: 0,475
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Behovsanalyse for psykisk helsevern for barn og unge

Datagrunnlag – forbruk av tjenester
Behovsanalyse for psykisk helsevern for barn og
unge er en analyse av forbruk for alle individer
bosatt i Norge i 2016 og 2017. Analysen omfatter
behandling ved offentlige helseforetak og private
ideelle sykehus som er en del av den offentlig
finansierte spesialisthelsetjenesten. Aktivitetsdata er innhentet fra Norsk pasientregister.
Innen psykisk helsevern for barn og unge er
det ikke noe felles aktivitetsmål på tvers av
omsorgsnivåene. For å lage et felles mål er det
benyttet en vekting av aktiviteten med utgangspunkt i liggedøgn på psykiatriske sykehus. Fra
Helsedirektoratet (SAMDATA) er det innhentet
enhetskostnader for polikliniske konsultasjoner

og per liggedøgn. Vekten for liggedøgn settes lik
1. Vekten for en poliklinisk konsultasjon er definert som

Det er i liten grad dagbehandling innen psykisk helsevern for barn og unge, og det finnes i
SAMDATA ingen egne beregninger av enhetskostnadene. Vekt for dagbehandling er beregnet
som gjennomsnitt av vekt for liggedøgn og poliklinisk konsultasjon ved:

Ved å bruke enhetskostnader fra Helsedirektoratet (SAMDATA) gir dette følgende vekter:

Tabell 3.1 Aktivitetsvekter psykisk helsevern for barn og unge
Aktivitet

Vekt aktivitet

Sykehus liggedøgn

1,0000

Polikliniske konsultasjon

0,1678

Dagbehandling

0,5839

Alle hendelser for personer fra 0 til 17 år innen
psykisk helsevern for voksne eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling er omkodet til å tilhøre
psykisk helsevern for barn- og unge. Tilsvarende
er hendelser for personer behandlet i psykisk
helsevern for barn og unge som er 18 år eller

eldre omkodet til å tilhøre psykisk helsevern for
voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Mindre enn 5 pst. av befolkningen i alderen 0
til 17 år har vært pasienter i psykisk helsevern for
barn og unge.

Tabell 3.2 Fordeling av individer som ikke har vært pasienter, og pasienter etter fire grupper vektede
liggedøgn
2016

2017

Ikke pasienter

95,6 %

95,4 %

0–1 vektede liggedøgn

1,29 %

1,31 %

1–3 vektede liggedøgn

1,60 %

1,73 %

3–7 vektede liggedøgn

1,06 %

1,12 %

Over 7 vektede liggedøgn

0,44 %

0,42 %
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Tabell 3.3 Sum forbruk (vektede liggedøgn), og vektede liggedøgn per 1000 innbyggere, 2016 og 2017
Vektede liggedøgn
2016

Vektede liggedøgn
2017

Per 1 000
innbyggere, 2016

Per 1 000
innbyggere, 2017

143 219

131 830

0,225

0,209

Helse Vest

41 550

42 278

0,162

0,166

Helse Midt-Norge

30 185

30 635

0,192

0,197

Helse Nord

23 848

23 651

0,237

0,239

Region

Helse Sør-Øst

Forklaringsvariabler
Data om befolkningen er innhentet fra ulike databaser i Statistisk sentralbyrå. Et prosjektspesifikt
løpenummer er laget av Statistisk sentralbyrå for
prosjektet slik at data fra Norsk pasientregister
kan kobles på befolkningsdataene. Koblinger på
kommunenivå er utført av sekretariatet.

I analysene benyttes fire typer forklaringsvariabler:
– Alder og kjønn
– Sosioøkonomiske variabler
– Helserelaterte variabler
– Variabler som beskriver bosted
I analysene kontrolleres det for forskjeller i kapasitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
og spesialisthelsetjenesten.

Tabell 3.4 Forklaringsvariabler behovsanalyse psykisk helsevern for barn og unge
Variabel

Definisjon

Varierer over

Alderssammensetning
Alder 0–5 år
Alder 6–12 år

Alder definert som år minus fødselsår. Dummykoding for
aldersgrupper.

Individ, år

Alder 13–17 år
Kjønn

Dummy = 1 for kvinner.

Individ

Innvandringskategori B

Dummy = 1 for individer i innvandringskategori B.

Individ

Interaksjon mellom innvandringskategori B og
ikke-vestlig på kommunenivå

Dummy for individer i innvandringskategori B multiplisert
med andel ikke-vestlige innvandrere i kommunen.
Ikke-vestlig er definert som ikke fra Vest-Europa, Amerika og
Oseania.

Familietype:
aleneforsørget

Dummy = 1 for individer kategorisert i familietyper 231–242
(mor/far med små barn og mor/far med store barn).

Barnevernstiltak

Dummy = 1 for om individet i løpet av året har mottatt
hjelpetjenester eller omsorgstjenester fra barnevernet.

Individ, år

Død samme år eller neste år.

Individ, år

Sosioøkonomiske forhold

Individ, år

Individ

Helsetilstand
Dødelighet
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Tabell 3.4 Forklaringsvariabler behovsanalyse psykisk helsevern for barn og unge
Variabel

Definisjon

Varierer over

Variabler som beskriver
bosted
Klima- og breddegradsindeks

Klima- og breddegradsindeks som presentert i NOU 2008: 2.
Oppdatert med nye meteorologiske data om nedbør, sommerog vintertemperaturer.

Kommune

Arbeidsledighet

Arbeidsledighetsprosent fra Statistisk sentralbyrås
arbeidskraftsundersøkelse. Registrerte arbeidsledige i
alderen 15 til 74 år.

Kommune

Andel med kun grunnskole

Andel av innbyggerne som har kun grunnskole.

Kommune

Andel med sosialhjelp

Andel av innbyggerne som har mottatt sosialhjelp.

Kommune

Andel ikke-vestlige
innvandrere

Andel av innvandrerne som er ikke-vestlige innvandrere.

Kommune

Andel uføretrygd

Andel av innbyggerne som har uføretrygd.

Kommune

Voldskriminalitet

Antall anmeldte lovbrudd for vold og mishandling, per 1000
innbyggere.

Kommune

Asylsøkere

Antall asylsøkere i 2016 (gruppert etter kommuner med
asylmottak) per innbyggere.

Kommune

Tilbudet av helsetjenester
Reisetid til akuttsykehus Gjennomsnittlig reisetid i minutter fra kommunesentrum til
nærmeste psykiatriske akuttsykehus. Data beregnet i
forskningsprosjektet (EU) «Comparative Effectiveness
research on Psychiatric Hospitalisation by Record Linkage of
Large Administrative Data Sets» (CEPHOS-LINK).

Kommune

Reisetid til DPS

Kommune

Gjennomsnittlig reisetid i minutter fra kommunesentrum til
nærmeste distriktspsykiatriske senter. Data beregnet i
forskningsprosjektet (EU) «Comparative Effectiveness
research on Psychiatric Hospitalisation by Record Linkage of
Large Administrative Data Sets» (CEPHOS-LINK).

Kommunenes kostnader Kostnader per innbygger til kommunal pleie og omsorg
til helse og omsorg
(Kostra-funksjon FGK9)

Kommune

Kommunale kostnader
barnevern

Kostnader per innbygger til barnevern (Kostra-funksjon
FGK13).

Kommune, år

Kommunale årsverk

Kommunale årsverk til psykisk helse- og rusarbeid per
innbygger 0 til 17 år, innhentet fra Helsedirektoratet IS-24/8
(Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid).

Kommune, år

Helseforetaksdummyer

Dummy kodet 1 for hvert av de offentlige helseforetakene
med opptaksområde. Lovisenberg Diakonale Sykehus,
Diakonhjemmet Sykehus og Haraldsplass Diakonale sykehus
opptrer som egne helseforetak med egne opptaksområder.

Helseforetak
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Demografi

Variabler som beskriver bosted

Alder er inkludert som 3 dummyvariabler for følgende alderskategorier: 0 til 5 år, 6 til 12 år og 13
til 17 år. Alder er beregnet som år for analysene
minus fødselsår. Kjønn er kodet verdien 1 for kvinner siden forbruket blant unge kvinner er høyere
enn blant unge menn. Det er ikke benyttet interaksjoner mellom kjønn og alder.

I tillegg til individnivåvariablene, er flere forhold
samlet på kommunenivå for å beskrive bostedet til
individet. Dette er enten viktige kontrollvariabler
som kan påvirke tilbudet (for eksempel komplementære kommunale tjenester), eller også forhold som kan antas å påvirke etterspørselen etter
tjenester (for eksempel klima- og breddegradsindeks).
Storbydummy er konstruert basert på individenes bostedskommune og er en dummy for
kommunenummer 301 (Oslo). Dette fanger opp
noe annet enn en ren helseforetaksdummy for
Oslo universitetssykehus, siden også Lovisenberg
diakonale sykehus, Diakonhjemmet sykehus og
Akershus universitetssykehus har opptaksområder i Oslo.
I NOU 2008: 2 ble en klima- og breddegradsindeks bestående av fire deler foreslått. Delene
var breddegrad, nedbør, sommer- og vintertemperaturer. Hver delindeks sorterte kommunene fra
minst til mest langs en skala fra 0 til 1 etter forventet retning på sammenhengen med behov (nordlig breddegrad, mye nedbør, varm vinter og kald
sommer). Den samlede indeksen ble beregnet
som et uvektet gjennomsnitt av disse fire delindeksene. Indeksen har nå blitt oppdatert med nye
meteorologiske data om nedbør, sommer- og vintertemperaturer fra Meteorologisk institutt. De
kommuner som ikke har målestasjoner har fått tilordnet klimadata fra nærmeste kommune.
Arbeidsledighet er innsamlet fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelse (statistikkbanken tabell 10540) og omfatter registrerte
arbeidsledige i alderen 15 til 74 år. Dette er en
annen kilde enn arbeidsledighetsstatistikk fra Nav
og gir et annet nivå på tallene, men formålet med
analysene her er å vise til forskjeller mellom kommuner, ikke nivået i seg selv.
Voldskriminalitet er målt som antall anmeldte
lovbrudd for vold og mishandling, per 1000 innbyggere. Disse data er samlet inn fra Statistisk
sentralbyrå (statistikkbanken tabell 08487).
Ikke-vestlige innvandrere er definert som innbyggere i innvandringskategori B, dvs. førstegenerasjons innvandrere. Ikke-vestlig er definert
som ikke å være fra Vest-Europa, Amerika eller
Oseania. Andel av innbyggere med ikke-vestlig
bakgrunn er summert i kommuner basert på
befolkningsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå.
Data om antall asylsøkere i 2016 (gruppert
etter kommuner med asylmottak) per innbyggere
er delvis innhentet fra UDI (antall ved mottak), og
fra et pågående (upublisert) forskningsprosjekt

Sosioøkonomiske forhold
Innvandringsdata er innhentet fra befolkningsstatistikk hos Statistisk sentralbyrå. Alle individer er
i statistikken gruppert i en av seks grupper: A)
født i Norge med to norskfødte foreldre, B) innvandrere, C) norskfødte med innvandrerforeldre,
E) utenlandsfødte med en norskfødt forelder, F)
norskfødte med en utenlandsfødt forelder og G)
utenlandsfødte med to norskfødte foreldre. I analysene er det laget dummy for kategori B. I tillegg
er det inkludert interaksjon med denne kategorien og andel av innvandrere i hver kommune
med ikke-vestlig bakgrunn.
Alle individer er i Statistisk sentralbyrås
befolkningsstatistikk tilordnet en familiekategorisering per år. Disse opplysningene er benyttet til å
lage dummykode for enpersonfamilie basert på
individer som er kategorisert i Statistisk sentralbyrås familietyper 111 til 114 (enpersonfamilie
under 30 år, 30 til 44 år, 45 til 66 år og 67 år eller
over). Dummy for aleneforsørger er for individer
over 18 år som er gruppert i en av følgende fire
familietyper: 2.3 (mor/far med små barn/yngste
barn 0 til 5 år) og 2.4 (mor/far med store barn/
yngste barn 6 til 17 år).
Fra Statistisk sentralbyrås barnevernsstatistikk er det koblet informasjon om hvorvidt hvert
individ har mottatt hjelpetiltak eller omsorgstiltak.
Det er for analysene konstruert en dummy for
hvorvidt et individ har mottatt enten hjelpetiltak
eller omsorgstiltak.
Helsetilstand
Dødelighet er målt per individ som en dummy for
om individet dør samme år eller neste som analysen gjennomføres (befolkningsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå). Dødelighet er ikke inndelt etter
aldersgrupper, primært siden dødeligheten er
svært lav i de relevante aldersgruppene.
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ved NTNU (informasjon om kommuner med asylmottak i 2016).
Manglende opplysninger (på grunn av endring
i kommunestruktur) er satt likt fylkesgjennomsnitt.
Basert på individnivåvariabler er det også konstruert noen variabler på kommunenivå. Her
inkluderes andel av innbyggerne som har kun
grunnskole, andel av innbyggerne som har mottatt sosialhjelp og andel av innbyggerne som har
uføretrygd.
Tilbudet av helsetjenester
Fra Statistisk sentralbyrås KOSTRA-database er
det innhentet opplysninger om kommunale kostnader per innbygger til hele helse- og omsorgssektoren (Kostra-funksjon FGK9). Det er også
innhentet opplysninger om kommunale kostnader
til barnevern (Kostra-funksjon FGK13). Det finnes ingen funksjonsinndeling som er avgrenset til
psykisk helsearbeid.
I forskningsprosjektet (EU) Comparative Effectiveness research on Psychiatric Hospitalisation by
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Record Linkage of Large Administrative Data Sets
(CEPHOS-LINK) er det beregnet reisetid i minutter fra kommunesentrum til både nærmeste psykiatriske akuttsykehus og nærmeste distriktspsykiatriske senter.
Kommunale årsverk innen psykisk helse og
rusarbeid (per innbygger 18 år og eldre) er innhentet fra Helsedirektoratet IS-24/8 Kommunalt
psykisk helse- og rusarbeid.
Alle helseforetak er inkludert som dummykoder i analysene for å ta bort nivåforskjeller mellom
helseforetakene.
Manglende opplysninger (på grunn av endring
i kommunestruktur) er satt likt fylkesgjennomsnitt.
Regionale forskjeller på forklaringsvariablene
Her presenteres gjennomsnittsverdier for hver
region på de ulike forklaringsvariablene basert på
de data som er inkludert i analysene. Kommunale
variabler gjelder hele kommunens befolkning,
med mindre annet er angitt.

Tabell 3.5 Regionale forskjeller på forklaringsvariabler: demografi
Variabler

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord

Alder 0–5 år

32,5 %

33,0 %

31,9 %

30,9 %

Alder 6–12 år

39,9 %

39,6 %

39,6 %

39,6 %

Alder 13–17 år

27,6 %

27,3 %

28,5 %

29,5 %

Kjønn (kvinne)

48,6 %

48,8 %

48,6 %

48,6 %

Tabell 3.6 Regionale forskjeller på forklaringsvariabler: sosioøkonomiske forhold
Variabler

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord

Innvandringskategori B: Innvandrere

7,6 %

7,5 %

6,6 %

7,7 %

Interaksjon mellom innvandringskategori B og
ikke-vestlige innvandrere på
kommunenivå

0,067

0,066

0,059

0,069

Andel på barnevernstiltak

4,2 %

3,8 %

4,1 %

4,8 %

15,2 %

12,4 %

13,2 %

16,4 %

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord

0,020 %

0,019 %

0,025 %

0,026 %

Familietype: aleneforsørget

Tabell 3.7 Regionale forskjeller på forklaringsvariabler: helsetilstand
Variabler

Dødelighet
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Tabell 3.8 Regionale forskjeller på forklaringsvariabler: variabler på kommunenivå som beskriver bosted
Variabler

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord

Storby

21,0

0,0

0,0

0,0

Klima- og breddegradsindeks

0,25

0,44

0,41

0,50

2,5

3,2

2,3

2,1

43,0

43,3

42,3

45,7

2,3

2,2

2,0

2,5

88,3

88,9

89,49

88,24

Uføretrygd på kommunenivå

5,8

4,9

5,3

7,4

Voldskriminalitet

7,2

6,1

5,3

7,4

0,29

0,39

0,39

0,85

Arbeidsledighet
Kun grunnskole på kommunenivå
Sosialhjelp på kommunenivå
Andel av innvandrere med ikke-vestlig
bakgrunn

Asylsøkere per innbygger

Tabell 3.9 Regionale forskjeller på forklaringsvariabler: variabler som beskriver tilbudet av helsetjenester
Variabler

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord

19 657

20 451

22 405

27 213

1 861

1 749

1 619

2 074

Reisetid (minutter) til psykiatrisk akuttsykehus

31,6

35,5

53,9

220,3

Reisetid (minutter) til distriktspsykiatriske senter

20,3

20,5

33,2

44,4

Kommunale kostnader per innbygger
helse og omsorg (kroner per innbygger)
Kommunalt barnevern (kroner per
innbygger)

Valgt metode
Formålet med analysene er å etablere en sammenheng mellom faktorer som påvirker behovet (for
eksempel alder) og størrelsen på behovet. Denne
sammenhengen kan beskrives i to ledd; for det
første i hvilken grad en faktor påvirker sannsynligheten for at individet har behov for tjenester, for
det andre hvordan faktoren påvirker størrelsen på
dette behovet. Metodisk kan dette gjøres gjennom
å estimere dette i to steg. I steg en estimeres sannsynligheten for at individet har behov. I steg to
kombineres dette med estimatet på sammenhengen mellom kriteriet og størrelsen på behovet.
Når det er mange faktorer som dels virker alene
og dels virker i et samspill, viser det seg at en slik
to-stegs modell imidlertid ikke alltid gir stabile
resultater, og for noen av tjenesteområdene heller
ikke lar seg estimere. Det er derfor valgt å ikke

benytte denne tilnærmingen i beregning av
behovsnøkler og behovsindekser.
Det er deretter benyttet to alternative tilnærminger. Den ene er å estimere sammenhengen
mellom behov og for eksempel alder direkte ved
hjelp av ordinær minste kvadraters metode (OLS)
og ved bruk av individdata. Den andre er å aggregere individdata opp til cellenivå og også her
benytte OLS. Den første tilnærmingen har den
fordel at den best utnytter den informasjonen som
ligger i å ha data på individnivå. Siden en stor
andel av befolkningen ikke har forbruk av tjenester vil dette gi noen statistiske utfordringer i forhold til de forutsetninger som OLS bygger på.
Den andre tilnærmingen innebærer at man estimerer forholdet mellom gjennomsnittlig forbruk
hos en gruppe individer og for eksempel gjennomsnittlig sykefravær, trygdeandel eller lignende i denne gruppen. Dette vil i praksis være
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samme tilnærming som ble benyttet i NOU 2008:
2. Ulempen med en slik tilnærming er at det på
gruppenivå kan trekkes slutninger om sammenhenger som det ikke finnes støtte i på individnivå,
og at det dermed kan etableres sammenhenger
som ikke er reelle.
Det er vurdert at det at man nå har data på
individnivå over bruk av tjenester som også kan
kobles med informasjon om inntekt, utdanning,
trygdestatus mv. representerer et betydelig framskritt i forhold til datagrunnlaget som lå til grunn
for NOU 2008: 2. Videre vurderes fordelen med å
utnytte den informasjonen som ligger i individdata
som større enn den metodiske usikkerheten knyt-
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tet til å benytte OLS. Det er derfor valgt å estimere modellen og beregne tilhørende behovsnøkler og behovsindekser gjennom å analysere
individdata ved bruk av OLS. Bruk av aggregerte
celledata gir ikke vesentlig forskjellige resultater
når de benyttes til å predikere forbruk på aggregert nivå, men kan gi forskjeller i effekt av ulike
kriterier. Celledata gir færre signifikante variabler
på grunn av lavere antall observasjoner og at gjennomsnitt på cellenivå vil maskere noe av de individuelle sammenhengene mellom behov og forklaringsvariablene. Dette gjelder både dødelighet og
kommunal sosialhjelp.

Tabell 3.10 Resultater celleanalysemodell for behov psykisk helsevern for barn og unge
Variabel

Regresjonskoeffisient

T-verdi Konfidensintervall

Alder 0–5 år

0,133

12,8

(0,11 – 0,15)

Alder 6–12 år

0,201

28,9

(0,19 – 0,22)

Alder 13–17 år

0,450

26,1

(0,41 – 0,49)

Barnevernstiltak

1,328

8,3

(1,00 – 1,66)

Aleneforsørget

0,433

7,0

(0,30 – 0,56)

Død samme år eller neste

2,196

1,5

(-0,91 – 5,30)

Sosialhjelp på kommunenivå

1,358

2,0

(-0,02 – 2,74)

Kjønn (kvinne)

0,040

4,3

(0,02 – 0,06)

Interaksjon innvandrer og andel ikke-vestlige
innvandrere

-0,226

-1,4

(-0,56 – 0,11)

Antall celler

31 531

N vektet
R

2

Regresjonen er gjennomført uten konstantledd og
alle variabler (bortsett fra alder) er operasjonalisert som avvik fra gjennomsnitt. Analysene er
gjort med robust estimering av standardfeil for å
ta høyde for opphopning av observasjoner på helseforetaksnivå. Det er inkludert dummyer for helseforetak for å korrigere for forskjeller i behandlingskapasitet (fast-effekt).
De fire gruppene med forklaringsvariabler er
testet blokkvis hver for seg for å velge ut relevante
variabler fra hver gruppe. Det benyttes en strategi

2 293 014
0,2019

hvor variabler som ikke er statistisk signifikante
(T-verdi < 2) ekskluderes. Deretter estimeres
modellen samlet med relevante variabler fra alle
blokkene, og igjen ekskluderes ikke-signifikante
variabler. I den endelige modellen beholdes alle
variabler som bidrar signifikant til å forklare variasjon i forbruk av helsetjenester. Bortsett fra interaksjon mellom innvandringskategori og andel
ikke-vestlig innvandring på kommunenivå er det
ikke testet andre interaksjonseffekter enn mellom
alder og de øvrige variablene.
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Tabell 3.11 Resultater modell for behov psykisk helsevern for barn og unge
Variabel

Regresjonskoeffisient

T-verdi Konfidensintervall

Alder 0–5 år

0,098

11,7

(0,08 – 0,12)

Alder 6–12 år

0,188

27,0

(0,17 – 0,20)

Alder 13–17 år

0,453

27,5

(0,42 – 0,49)

Barnevernstiltak

1,459

22,6

(1,33 – 1,59)

Aleneforsørget

0,090

6,4

(0,06 – 0,12)

Død samme år eller neste

0,944

3,6

(0,39 – 1,50)

Sosialhjelp på kommunenivå

1,956

3,6

(0,83 – 3,08)

Kjønn (kvinne)

0,041

4,0

(0,02 – 0,06)

Interaksjon innvandrer og andel ikke-vestlige
innvandrere

-0,223

-15,8

(-0,25 – -0,19)

N

2 293 014

R2

0,0079

Resultater
Tabell 3.11 viser den foretrukne modellen, med
regresjonskoeffisienter, T-verdi og konfidensintervall.
R2 er et mål på hvor stor del av variasjonen
knyttet til den avhengige variabelen som forklares
av modellen. R2 går fra verdien 0 som betyr absolutt ingen assosiasjon mellom de inkluderte variablene og den avhengige variabelen til verdien 1
som betyr at modellen er perfekt determinert. I
denne modellen er R2 målt som 0,0079. Det betyr
at under 1 pst. av all variasjon i vektede liggedøgn
per innbygger forklares av de inkluderte variablene. Dette henger sammen med at kun en liten
del av individene her har forbruk. Like over 95
pst. av befolkningen har ingen tjenester. Dermed
forklarer modellen lite av den totale variasjonen,
men det innbyrdes forholdet mellom variablene er
likevel godt estimert.
Alle alderskategoriene er signifikante og inngår
i forslaget til kostnadsnøkler. Jenter og unge kvinner har i denne modellen høyere forbruk av psykiatriske sykehustjenester enn gutter. Individer som
mottar barnevernstiltak har betydelig høyere forbruk enn de som ikke mottar slike tjenester.

Dødelighet er positivt assosiert med bruk av
tjenester.
Barn som bor med kun en forelder (aleneforsørget) har marginalt høyere forbruk enn de
som bor med to.
Sosialhjelp på kommunenivå har en betydelig
effekt på forbruket av tjenester for individet; de
som bor i kommuner med høy andel sosialhjelp
har selv høyere sannsynlighet for å være forbrukere av psykisk helsevern for barn og unge.
De andre variablene som ble utelatt viste
ingen sammenheng med forbruk av psykisk
helsevern for barn og unge.
Valg av nøkler
Koeffisientene fra regresjonsanalysene benyttes
til å beregne kriterievekter (behovsnøkler). Hver
variabel er operasjonalisert som avvik fra gjennomsnitt, og regresjonen er gjennomført uten
konstantledd. Det betyr at alderskategorikoeffisientene kan tolkes som forbruket til en person i
den aktuelle kategorien som har gjennomsnittlig
verdi på de andre variablene.
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Behovsvektene beregnes på følgende måte:

Tilbudssidevariabler blir ikke inkludert som
behovsnøkler (reisetid og helseforetaksdum-
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myer). Kun koeffisienter som er positive, og hvor
den forventede retningen er positiv blir inkludert
som mulige behovsnøkler. Data aggregeres til
regionnivå før beregning av nøkler.
Ukorrigerte vekter beregnes for alle inkluderte variabler, og dette gir i sum over 1 i samlede
vekter. Først skaleres aldersvektene slik at samlede vekter blir 1, deretter utelates negative variabler og tilbudssidevariabler, før alle vekter skaleres igjen slik at sum av vekter blir 1.

Tabell 3.12 Kriterievekter for behov for psykisk helsevern for barn og unge
Kriterier

Vekter

Sum

Andel av aldersgruppen 0–5 år

0,041

Andel av aldersgruppen 6–12 år

0,097

Andel av aldersgruppen 13–17 år

0,164

Andel kvinner

0,101

Andel av barn med barnevernstiltak

0,307

Andel av barn som bor med én forelder

0,066

Andel sosialhjelpsmottakere i kommunen

0,223

Helse og sosiale kriterier: 0,597

Sum

1,000

1,000

Kjønn og alderskriterier: 0,403
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Kostnadsanalyser

Datagrunnlag – kostnadsanalyser
Kostnadsindekser baseres på en analyse og
beskrivelse av kostnadsnivået i helseforetak og
private ideelle sykehus. Kostnadsdata er innhentet fra Helsedirektoratet (SAMDATA). Data er for
årene 2015 til 2017 for somatikk, 2017 for psykisk
helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling og årene 2016 og 2017 for psykisk
helsevern for barn og unge.
Kostnader inkluderer kun kostnader til pasientbehandling4, og inkluderer både kapital og
pensjonskostnader.
Aktiviteten i somatikken måles som DRGpoeng.
Aktivitet innen psykisk helsevern for voksne,
psykisk helsevern for barn og unge og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling er målt som følger: For
å lage et felles mål er aktiviteten vektet med
utgangspunkt i liggedøgn. Disse gis vekt = 1. Fra
4

En beskrivelse av hvilke kostnadsarter som inngår er gitt i:
https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/statistikk/
samdata-spesialisthelsetjenesten/definisjoner-samdata/
Kostnader%20til%20pasientbehandling.pdf/_/attachment/
inline/647c50d4-3d2d-47eb-b97ecfad92c2e9f6:49e2553a50ecf4d4f34bf37fa0ab41dfabe96d90/Kostnader%20til%20pasientbehandling.pdf

Helsedirektoratet (SAMDATA) er det innhentet
nasjonale enhetskostnader for polikliniske konsultasjoner og per liggedøgn for hvert av tjenesteområdene. For de respektive tjenesteområdene er
vekten for poliklinisk konsultasjon definert som

Det er i liten grad dagbehandling innen psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og det finnes fra Helsedirektoratet ingen egne beregninger av enhetskostnadene. For begge tjenesteområdene er dette beregnet dette som gjennomsnitt av liggedøgn og poliklinisk konsultasjon ved:

Innen psykisk helsevern vil enhetskostnad for
liggedøgn på DPS være lavere enn på sykehus og
dette er vektet inn som:
Polikliniske konsultasjoner er gitt samme
enhetskostnad uavhengig av om det skjer hos
avtalespesialister, psykiatriske sykehus eller distriktspsykiatriske sentre.
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Tabell 4.1 Aktivitetsvekter psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Tjenesteområde

Aktivitet

Vekt aktivitet

Psykisk helsevern for voksne

Sykehus liggedøgn

1,0000

Psykisk helsevern for voksne

DPS liggedøgn

0,5927

Psykisk helsevern for voksne

Poliklinisk konsultasjon

0,2473

Psykisk helsevern for voksne

Dagbehandling

0,7491

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Liggedøgn

1,0000

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Dagbehandling

0,6896

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Polikliniske konsultasjon

0,3791

Psykisk helsevern for barn og unge

Sykehus liggedøgn

1,0000

Psykisk helsevern for barn og unge

Poliklinisk konsultasjon

0,1678

Psykisk helsevern for barn og unge

Dagbehandling

0,5839

Ved å bruke enhetskostnader fra SAMDATA er
det beregnet vekter som angitt i tabell 4.1.
Haraldsplass diakonale sykehus, Lovisenberg
diakonale sykehus og Diakonhjemmet sykehuset
er behandlet som egne foretak i analysene. Kostnader og aktiviteter for de private ideelle med
langvarige driftsavtaler i Helse Vest (Betanien
Bergen, Jæren DPS, NKS Olaviken alderspsykiatriske senter, Solli Sykehus, Voss DPS NKS Bjørkeli) er lagt på Helse Bergen og Helse Stavanger.

Disse fem ideelle har et tilbud som regnes som en
betydelig og langvarig del av det offentlige. De
har imidlertid ikke definert områdeansvar, og er
derfor lagt til de tilhørende offentlige helseforetakene i stedet for å bli skilt ut som egne foretak.
Tabellene 4.2 til 4.5 viser gjennomsnittlig kostnad per DRG-poeng (somatikk) og vektede liggedøgn (psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling).

Tabell 4.2 Kostnadsnivå i somatikk per år og region, kroner per DRG poeng
Region

2015

2016

2017

Helse Sør-Øst

51 190

51 251

50 802

Helse Vest

49 667

49 867

50 061

Helse Midt-Norge

52 389

55 047

54 519

Helse Nord

62 846

63 634

63 236

Tabell 4.3 Kostnadsnivå i psykisk helsevern for
voksne per år og region, kroner per vektet
liggedøgn
Region

Tabell 4.4 Kostnadsnivå i psykisk helsevern for barn
og unge per år og region, kroner per vektet
liggedøgn
2017

Region

2016

2017

Helse Sør-Øst

16 649

Helse Sør-Øst

18 688

20 083

Helse Vest

17 028

Helse Vest

19 978

19 337

Helse Midt-Norge

15 049

Helse Midt-Norge

17 358

17 087

Helse Nord

15 880

Helse Nord

19 975

20 380
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Tabell 4.5 Kostnadsnivå i tverrfaglig spesialisert
rusbehandling per region, kroner per vektet
liggedøgn
Region

–

nader knyttet til innsatsfaktorer, for eksempel
lønnsnivå.
Forskjeller i omfanget av lovpålagte oppgaver
som forskning og utdanning.

2017

Helse Sør-Øst

7 804

Helse Vest

6 230

Helse Midt-Norge

7 932

Helse Nord

7 434

Forklaringsvariabler
Forskjeller i kostnadsnivå er analysert ved å etablere en statistisk sammenheng mellom et sett
forklaringsvariabler og observert kostnadsnivå.
Som forklaringsvariabler er det valgt forhold som
antas å påvirke kostnadsnivået og som helseforetakene selv ikke kan påvirke. Dette gjelder:
– Forskjeller i pasientsammensetning som ikke
fanges opp gjennom aktivitetsmålet. Dette kan
for eksempel være systematisk seleksjon av
særlig ressurskrevende pasienter til enkelte
helseforetak.
– Forskjeller i struktur. Dette kan både være
stor- eller smådriftsfordeler og -ulemper (economies of scale) og såkalte breddefordeler og
-ulemper (economies of scope). De kan gi seg
utslag i høyere/lavere kostnader knyttet til
beredskap, til bygninger og utstyr og til kost-

Ikke alle disse forholdene er uten videre lett å
operasjonalisere. I tillegg vil noen forklaringsvariabler kunne fange opp flere av disse forholdene. I
dagens modell inngår eksempelvis reisetid til nærmeste akuttsykehus. Dette er en variabel som
både vil kunne fange opp forskjeller i pasientsammensetning (liggetid) og forskjeller i struktur
(beredskap).
For somatiske tjenester antas det at DRGsystemet i hovedsak fanger opp pasientsammensetningen. For psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling er det større usikkerhet knyttet til om det kan være systematiske forskjeller mellom helseforetakene i pasientsammensetning som ikke fanges opp. Her er det derfor
testet et bredere spekter av variabler. Variablene
som ikke var assosiert med kostnadsnivå er utelatt fra analysene. Følgende variabler er testet:
Antall studenter (medisin, sykepleie og andre helseutdanninger), pasientsammensetning (andel i
aldersgrupper, ikke-vestlige innvandrere, andel
tvangsinnleggelser, døgn per døgnpasient, andel
på DPS, andel akuttinnleggelser, andel i diagnose
F10) og strukturelle forhold (antall akuttsykehus
per helseforetak, reisetid og kostnader til psykiatriske særfunksjoner).
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Tabell 4.6 Variabler i kostnadsanalysene
Fanger opp

Variabel

Definisjon

Struktur
Pasientsammensetning

Reisetid til 20 000
innbyggere

Måles som reisetid fra kommunesentrum til nærmeste 20 000 innbyggere. Beregnet av Statistisk sentralbyrå basert på fremgangsmåte beskrevet i Borgeutvalget (NOU 2005: 18, side 299). For innbyggerne i
hver enkelt grunnkrets beregnes minste reiseavstand for å nå 20 000 innbyggere. Reiseavstand til innbyggere innenfor samme grunnkrets er definert som
null, deretter finner man det befolkningstyngdepunktet som er nærmeste befolkningstyngdepunkt fra
hver grunnkrets og reisetid måles langs vei. Slik fortsetter man inntil 20 000 innbyggere er nådd og deretter estimeres en gjennomsnittlig reisetid per person
basert på sum reisetid for de 20 000 som skal nås.

Lovpålagte oppgaver
Pasientsammensetning
Struktur

Forskningspoeng
normert mot aktivitet

Målt som forskningspoeng normert per aktivitet
(henholdsvis DRG-poeng for analysene i somatikk
og vektede liggedøgn for analysene innen psykisk
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling). Data er innsamlet fra NIFU. Det har ikke vært
mulig å skille aktiviteten etter sektor. Det innebærer
at det er den samlede forskningsaktiviteten som
måles. Det er antatt at forskningsaktiviteten ved St.
Olavs hospital er underrapportert på grunn av at
finansiering gitt gjennom Samarbeidsorganet i MidtNorge kanaliseres gjennom NTNU i stedet for gjennom universitetssykehuset og det antas at det er
underrapportering av forskningsaktivitet som følge
av dette. Forskningsaktiviteten ved St. Olavs hospital
er justert i 2017 ved et påslag på 12,5 pst. publiseringspoeng, og for årene 2015 og 2016 er St. Olavs
trendjustert med samme utvikling som de andre universitetssykehusene.

Lovpålagte oppgaver

Antall LIS-leger nor- Måles som antall LIS-leger innen tjenesteområde
normert mot aktivitet. Data innsamlet direkte fra de
mert mot aktivitet
regionale helseforetakene.

Struktur

Kostnadsnivået øker Måles som brutto driftsutgifter og brutto driftsutgifter kvadrert. Brutto driftsutgifter innsamlet fra Helikke-lineært med
størrelse
sedirektoratet.

Metode
Analysene av kostnadsnivå er gjort på helseforetaksnivå med bruk av minste kvadraters metode.
Analysene er gjort med robust estimering av standardfeil for å ta høyde for opphopning av observasjoner på helseforetaksnivå.
Kostnadsindeksen beregnes som forholdet mellom hvert helseforetak og det nasjonale gjennomsnittet. Ved beregning av det nasjonale gjennomsnittet er hvert helseforetak vektet med sin andel

av den samlede aktiviteten. Tilsvarende prinsipp
benyttes for å beregne regionale kostnadsindekser.
Flere av forklaringsvariablene er sterkt korrelerte, særlig gjelder dette variabler som beskriver
bosettingsmønster. I modellen er det målet på
bosettingsmønster som i størst grad bidrar til forklaringen av kostnader, beholdt. Forklaringsvariabler som ikke er signifikante, eller som i resultatene får et fortegn som er i strid med en underliggende hypotese om at de skal bidra til høyere
kostnadsnivå, inkluderes ikke.
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Tabell 4.7 Regresjonsresultater kostnadsanalyse somatikk
Variabel

Regresjonskoeffisient

T-verdi

95 % konfidensintervall

Forskningspoeng per 1000 DRG poeng

1,276

5,0

(0,75 – 1,80)

Antall LIS-leger per 1000 DRG poeng

5,798

5,5

(3,62 – 7,98)

Reisetid til 20 000 innbyggere

0,315

7,6

(0,23 – 0,40)

Brutto driftsutgifter

-1,200

-3,5

(-1,90 – -0,50)

Kvadrerte brutto driftsutgifter

0,054

3,0

(0,02 – 0,09)

29,869

13,1

(25,14 – 34,60)

(Konstantledd)
N

66

R2

0,9250

Justert R2

0,9187

Resultater
Somatikk
Tabell 4.7 viser resultatene av analysene for somatiske tjenester. Data omfatter 22 helseforetak over
tre år, til sammen 66 observasjoner.
Sensitivitetsanalyser er utført ved å vekte
hvert helseforetak (minste kvadraters metode),
teste årvise regresjoner, utelate Finnmarkssykehuset og utelate Oslo universitetssykehus. Modellen er robust for disse endringene, i den forstand
at de samme variablene inngår som signifikante
forklaringsvariabler, og med effekt i samme størrelsesorden.
Forskningspoeng per 1000 DRG-poeng viser en
klar og positiv sammenheng med kostnadsnivået.
Dette kan både skyldes at høy forskningsaktivitet i
seg selv gir merkostnader i pasientbehandlingen
og at helseforetak med høy forskningsaktivitet
også har andre typer kostnadsulemper. Dette kan
for eksempel være knyttet til seleksjon av særlig
ressurskrevende pasienter, kostnader knyttet til
høyspesialiserte tjenester, breddeulemper mv.
Antall LIS-leger per 1000 DRG-poeng viser en
klar og positiv sammenheng med kostnadsnivået.
Dette reflekterer merkostnader i pasientbehandlingen knyttet til utdanningsaktivitet. Ingen av de
andre utdanningsvariablene viser signifikante
sammenhenger med kostnadsnivået.
Reisetid til 20 000 innbyggere viser en klar og
positiv sammenheng med kostnadsnivået. Dette
kan både skyldes at pasienter i mer spredtbygde

strøk har lengre liggetid på sykehus, men også at
bosettingsmønster fanger opp andre former for
kostnadsulemper. Dette kan for eksempel være
faste kostnader knyttet til beredskap, faste kostnader knyttet til bygninger og utstyr, kostnader
knyttet til turnover og innleie mv.
Brutto driftsutgifter benyttes som et mål på
størrelse, og har i modellen en u-form. Det innebærer at den fanger opp både små og stordriftsulemper.
Samlet har modellen stor forklaringskraft gjennom en justert R2 på 0,92.
Psykisk helsevern for voksne
Analysene for psykisk helsevern for voksne ble
gjennomført basert på data for året 2017. Analysene baseres på observasjoner for 21 foretak.
Ulike spesifikasjoner er testet. Tabell 4.8 viser
samme modellspesifikasjon som for somatiske tjenester. De faktorene som er benyttet i kostnadsanalysene for somatikk er klart assosiert
med kostnadsnivået i psykisk helsevern for
voksne, som vi ser av at forklart varians R2 er over
40 pst. Justert R2 er imidlertid betydelig lavere.
Dersom de ikke-signifikante variablene utelates,
fører dette til at ingen av de andre forblir signifikante, slik at man til slutt har en tom modell. Det
er også testet alternative spesifikasjoner enn variablene beskrevet i tabell 4.6. Ingen av disse bidrar
signifikant til å forklare de observerte forskjellene
i kostnadsnivå.
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Tabell 4.8 Regresjonsresultater kostnadsanalyse psykisk helsevern for voksne, samme modell som somatikk
Variabel

Koeffisient

T-verdi

Konfidensintervall

0,019

0,8

(-0,03 – 0,07)

379,172

0,9

(-558,95 – 1317,3)

Reisetid til 20 000

0,062

1,3

(-0,04 – 0,17)

Størrelse (brutto driftsutgifter)

-4,235

-0,6

(-18,57 – 10,1)

Størrelse kvadrert

2,178

0,7

(-4,39 – 8,75)

13,869

3,9

(6,23 – 21,51)

Forskningspoeng
LIS-leger per vektet liggedøgn

(Konstantledd)
N

21

R2

0,4061

Justert R2

0,2082

Psykisk helsevern for barn og unge
Analysene for psykisk helsevern for barn og unge
ble gjennomført på data fra 2016 og 2017. Analysene baseres på observasjoner fra 21 foretak, til
sammen 42 observasjoner. Tabell 4.9 viser samme
modellspesifikasjon som for somatiske tjenester.
Ingen variabler bidrar signifikant i forklaringen av

kostnadsnivået per helseforetak. Modellen forklarer ikke noe av den observerte forskjellen i kostnadsnivå mellom helseforetakene. Det er også testet alternative spesifikasjoner enn variable beskrevet i tabell 4.6. Ingen av disse bidrar signifikant til
å forklare de observerte forskjellene i kostnadsnivå.

Tabell 4.9 Regresjonsresultater kostnadsanalyse psykisk helsevern for barn og unge, samme modell som
somatikk
Variabel

Forskningspoeng
LIS-leger per vektet liggedøgn
Reisetid til 20 000
Størrelse (brutto driftsutgifter)
Størrelse kvadrert
(Konstantledd)
N

T-verdi

Konfidensintervall

0,012

0,7

(-0,02 – 0,05)

386,077

0,6

(-904,53 – 1676,69)

0,010

0,3

(-0,05 – 0,07)

-14,462

-0,5

(-70,99 – 42,07)

9,471

0,2

(-69,21 – 88,15)

19,166

8,2

(14,42 – 23,91)

42

R2
Justert

Koeffisient

0,0307
R2

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Analysene for tverrfaglig spesialisert rusbehandling ble gjennomført basert på data for 2017.
Modellen forklarer noe av den observerte varia-

-0,1039

sjonen i kostnader. Ingen variabler bidrar imidlertid signifikant i forklaringen av kostnadsnivået per
helseforetak. Tabell 4.10 viser samme modellspesifikasjon som for somatiske tjenester.
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Tabell 4.10 Regresjonsresultater kostnadsanalyse tverrfaglig spesialisert rusbehandling, samme modell som
somatikk
Variabel

Koeffisient

T-verdi

Konfidensintervall

Forskningspoeng

-0,012

0,8

(-0,05 – 0,02)

LIS-leger per vektet liggedøgn

69,503

0,5

(-258,38 – 397,38)

Reisetid til 20 000

-0,023

-1,0

(-0,07 – 0,02)

Størrelse (brutto driftsutgifter)

-27,860

-3,1

(-47,34 – -8,38)

Størrelse kvadrert

60,171

2,4

(6,83 – 113,51)

(Konstantledd)

10,299

8,3

(7,64 – 12,96)

N

21

R2

0,447

Justert R2

0,2627

Forventede kostnader
Basert på analysene beregnes et forventet kostnadsnivå for hvert helseforetak. Disse vektes
sammen til en forventet kostnadsindeks. Dette
gjøres kun for somatiske tjenester. Analysene for
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rus-

behandling gir ikke grunnlag for å beregne forventede kostnadsindekser som avviker fra 1.
For somatikk beregnes en kostnadsindeks for
hvert foretak som forholdet mellom estimert kostnad og gjennomsnittlig nasjonal kostnad per DRGpoeng. Data for hvert foretak vektes sammen til
regionalt nivå med hvert foretaks andel av samlet
DRG-produksjon i regionen som vekt.

Tabell 4.11 Kostnadsindeks somatikk
Helse Sør-Øst

0,977

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord

0,982

1,003

1,173
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Analyse av pasientreiser

Datagrunnlag
Kostnader for pasientreiser er innsamlet fra Helsedirektoratet (SAMDATA) for årene 2016 og
2017 og er på helseforetaksnivå. Ansvar for prehospitale tjenester og pasientreiser følger stort
sett samme struktur som helseforetaksstrukturen
i de andre analysene, med følgende tre unntak: 1)
Oslo universitetssykehus har ansvar også for opptaksområdet til Akershus universitetssykehus, 2)
Helse Bergen har ansvar for opptaksområdet til
Haraldsplass diakonale sykehus, 3) Sykehuset i
Vestfold og Sykehuset Telemark har felles pasientreisekontor.
Kostnader er estimert av helseforetaket, med
utgangspunkt i nettokostnader per pasientreisekontor for 2016 og 2017. Som aktivitetsmål benyttes antall kjørte kilometer. Kostnadsnivået er målt
som kostnad per kilometer kjørt, uavhengig av
om det er reise med eller uten rekvisisjon.

Aktivitetsdata er levert fra helseforetaket. Reiser uten pasientkommunenummer er ekskludert.
Reiser med status avvist eller avslag er utelatt.
Dersom distanse ikke er registrert, er forventet
distanse benyttet som distanse. Dersom distanse
mangler, er gjennomsnittlig distanse for kombinasjoner av hente- og leveringskommune benyttet.
Reiser under 0 kilometer eller over 2 500 kilometer er utelatt fra analysene. Eventuelle reiser uten
distanse etter overstående tilpasninger er gjennomført er også utelatt.
Data summeres til pasientens bostedskommune. Analysene foregår på kommunenivå,
basert på kilometer per innbygger.
Forklaringsvariabler behovsanalyser
Behov for pasientreiser er analysert med alder og
bosetting som forklaringsvariabler.

Tabell 5.1 Kilometer per innbygger, over region og år
Region

Km per innbygger 2016

Km per innbygger 2017

Helse Sør-Øst

51,5

51,4

Helse Vest

54,6

60,9

Helse Midt-Norge

84,7

91,3

323,0

301,4

Helse Nord

Tabell 5.2 Kostnad per kilometer, over region og år. kroner.
Region

Kostnad per kilometer 2016 Kostnad per kilometer 2017

Helse Sør-Øst

7,4

7,4

Helse Vest

7,1

5,7

Helse Midt-Norge

7,6

6,9

Helse Nord

5,7

5,8
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Tabell 5.3 Variabler som inngår i forslag til ressursbehovsindeks
Type variabel

Variabel

Definisjon

Befolkning/
bosettingsmønster

Andelen i alderen Andel i befolkningen i aldersgruppen 60 til 79 år
60–79 år

Befolkning/
bosettingsmønster

Reisetid til 20 000 Reisetid til kumulativt 20 000 innbyggere er nådd. Data bereginnbyggere
net av Statistisk sentralbyrå basert på fremgangsmåte beskrevet i Borgeutvalget (NOU 2005: 18, side 299). For innbyggerne
i hver enkelt grunnkrets beregnes minste reiseavstand for å nå
20 000 innbyggere. Reiseavstand til innbyggere innenfor
samme grunnkrets er definert som null, deretter finner man
det befolkningstyngdepunktet som er nærmeste befolkningstyngdepunkt fra hver grunnkrets og reisetid måles langs
vei. Slik fortsetter man inntil 20 000 innbyggere er nådd og
deretter estimeres en gjennomsnittlig reisetid per person
basert på sum reisetid for de 20 000 som skal nås.

Reisetid

Kilometer til regi- Avstand fra kommunesentrum til nærmeste regionsykehus.
onsykehus

Reisetid

Kilometer til regi- Avstand fra kommunesentrum til nærmeste regionsykehus,
kvadrert.
onsykehus kvadrert

Reisetid

Vektet distanse til Avstand fra kommunesentrum til Oslo, Bergen, Trondheim
landsfunksjon
og Tromsø basert på en vekting av hvor mange av samlet
antall landsfunksjoner hver by har (Oslo: 33, Bergen: 10,
Trondheim: 1, Tromsø 1).

Reisetid

Reisetid til nærmeste somatiske
akuttsykehus

Gjennomsnittlig reisetid i timer fra befolkning per kommune
til nærmeste akuttsykehus. Data beregnet av Statistisk sentralbyrå.

Tabell 5.4 Variabler som ikke inngår i forslag til ressursbehovsindeks
Type variabel

Variabel

Kommentar

Befolkning/
bosettingsmønster

Andel i alderen
0–17 år
Andel i alderen
18–59 år
Andel i alderen
80 år eller eldre

Statistisk sentralbyrå Befolkningsdata.
Ingen assosiasjon med behov for tjenester utover det de andre
forklaringsvariablene tilfører modellen.

Befolkning/
bosettingsmønster

Innbyggere per
km2 landareal

Statistisk sentralbyrå.
Ingen assosiasjon med behov for tjenester utover det de andre
forklaringsvariablene tilfører modellen.

Befolkning/
bosettingsmønster

Sentralitet

Statistisk sentralbyrå.
Ingen assosiasjon med behov for tjenester utover det de andre
forklaringsvariablene tilfører modellen.

Reisetid

Kilometer til
Nye beregninger fra Statistisk sentralbyrå, reisetid fra alle
nærmeste univer- kommuner til alle sykehus. Ingen assosiasjon med behov for
tjenester utover det de andre forklaringsvariablene tilfører
sitetssykehus
modellen.
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Metode
Aktivitetsdata aggregeres til forbruk på kommunenivå. Analysen skjer med regresjon med minste
kvadraters metode. Det justeres ved estimering av

Vedlegg 5

standardfeil for opphopning på helseforetaksnivå.
Det kontrolleres ikke for nivåforskjeller mellom
helseforetak, kun forskjeller knyttet til kriterievariablene som inngår i analysene.

Resultater
Tabell 5.5 Resultater behovsanalyser pasientreiser
Variabel

Koeffisient

T-verdi

95 % konfidensintervall

656,664

3,6

(276,47 – 1036,85)

1,794

3,4

(0,70 – 2,89)

Timer til nærmeste akuttsykehus

81,863

4,0

(39,42 – 124,31)

Km til regionsykehus

-0,055

-0,8

(-0,20 – 0,09)

Km til regionsykehus kvadrert

0,0004

3,1

(0,00 – 0,00)

0,062

5,9

(0,04 – 0,08)

-127,752

-3,6

(-202,74 – -52,76)

Andel i aldersgruppen 60–79 år
Reisetid til 20 000 innbyggere

Km til vektet landsfunksjon
(Konstantledd)
N

826

N vektet

10 810 993

R2

0,877

Analysen forklarer nær 88 pst. av variasjon på
kommunenivå. Reisetid til nærmeste 20 000
beskriver spredtbygdhet, dvs. egenskaper ved
bostedet. I tillegg inngår reisetid til nærmeste
akuttsykehus, næreste regionsykehus og til syke-

hus med landsfunksjoner. Alder har signifikant
effekt, og aldergruppen 60 til 79 år er den gruppen som best forklarer variasjoner i bruk av pasientreiser.

Behovsindekser
Tabell 5.6 Behovsindekser for pasientreiser
Tjeneste

Pasientreiser

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord

0,542

0,867

1,307

3,653
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Antall oppdrag luftambulanse. Gjennomsnitt 2013 til 2017
Tabell 6.1 Antall oppdrag luftambulanse etter baseregion. Gjennomsnitt 2013 til 2017.
Totalt

Fly

Legehelikopter

Redningshelikopter

Sør-Øst

4 515

1 356

3 004

154

Vest

1 991

1 683

308

Midt-Norge

3 000

1 442

1 336

223

Nord

7 883

6 199

1 248

436

Totalt

17 390

8 997

7 271

1 122

Kilde: Luftambulansetjenesten HF

Tabell 6.2 Antall oppdrag luftambulanse etter bostedsregion. Gjennomsnitt 2013 til 2017
Totalt

Fly

Legehelikopter

Redningshelikopter

Sør-Øst

3 144

277

2 698

169

Vest

2 331

656

1 528

148

Midt-Norge

3 267

1 622

1 438

207

Nord

7 334

5 914

1 061

358

Utland/Missing

1 314

528

545

240

17 390

8 997

7 271

1 122

Total
Kilde: Luftambulansetjenesten HF

Tabell 6.3 Fordeling av oppdrag for pasienter bosatt i regionen etter baseregion. Bostedsregion vertikalt og
baseregion horisontalt. Prosent. Gjennomsnitt oppdrag 2013 til 2017
Bostedsregion/Baseregion

Sør-Øst

Vest

Midt-Norge

Nord

Sør-Øst

64 %

4%

2%

1%

Vest

14%

79%

3%

0%

Midt-Norge

8%

2%

89 %

2%

Nord

4%

0%

1%

90 %

Utland/Missing

9%

16 %

4%

6%

100 %

100 %

100 %

100 %

Total
Kilde: Luftambulansetjenesten HF

Norges offentlige utredninger
2018
Arbeids- og sosialdepartementet:
NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern
NOU 2018: 8 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2018
Barne- og likestillingsdepartementet:
NOU 2018: 18 Trygge rammer for fosterhjem
Finansdepartementet:
NOU 2018: 1 Markeder for finansielle instrumenter
NOU 2018: 3 Krisehåndtering i forsikrings- og
pensjonssektoren
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Tabell 1.1: Kriterievekter for behov for somatikk
Andel i
aldersgruppen 0-5
år
Kriterievekt

5,0

Andel i
aldersgruppen 612 år
3,2

Andel i
Andel i
Andel i
Andel i
Andel i
Andel i
Andel i
Andel i
aldersgruppen 13- aldersgruppen 18- aldersgruppen 30- aldersgruppen 40- aldersgruppen 50- aldersgruppen 60- aldersgruppen 70- aldersgruppen 8017 år
29 år
39 år
49 år
59 år
69 år
79 år
89 år
2,5

5,9

4,9

4,9

5,8

9,1

11,5

6,8

Andel i
aldersgruppen 90
år eller eldre år

Andel menn

1,2

Dødelighet 0-19 år
1,3

Dødelighet 20-39
år

Dødelighet 40-79
år

6,1

3,5

8,0

Antall døde 0-19 år

Antall døde 20-39
år

Antall døde 40-79
år

345
125
104
73
647

1 461
604
372
258
2 695

37 547
11 931
8 614
6 848
64 940

Dødelighet 80 år
eller eldre
0,3

Uføretrygd eller
arbeidsavklaringsp Sykefravær 18-66 Ikke i arbeid 18-66
enger 18-66
6,6

8,4

5,2

Tabell 1.2: Sum antall individer per variabel per region*
Befolkning*

Antall i
aldersgruppen 0-5
år

Antall i
aldersgruppen 612 år

Antall i
Antall i
Antall i
Antall i
Antall i
Antall i
Antall i
Antall i
aldersgruppen 13- aldersgruppen 18- aldersgruppen 30- aldersgruppen 40- aldersgruppen 50- aldersgruppen 60- aldersgruppen 70- aldersgruppen 8017 år
29 år
39 år
49 år
59 år
69 år
79 år
89 år

Region
Helse Sør-Øst
2 977 723
412 781
505 960
349 919
959 859
834 135
Helse Vest
1 106 295
169 094
202 919
139 919
371 663
314 258
Helse Midt-Norge
725 600
99 582
123 966
89 103
245 547
186 551
Helse Nord
486 001
61 727
79 107
58 937
160 727
116 554
Norge
5 295 619
743 184
911 952
637 878
1 737 796
1 451 498
* Befolkning er antall innbyggere per region per 1.1.2018. Sum per variabel er summert over antall individer i analysene over to år (2016-2017).

864 252
307 191
195 877
131 421
1 498 741

777 875
274 626
184 341
130 016
1 366 858

648 364
228 248
166 877
117 933
1 161 422

457 559
152 384
115 487
82 271
807 701

217 758
77 909
58 260
39 823
393 750

Antall i
aldersgruppen 90
år eller eldre år
68 160
25 365
18 522
11 284
123 331

Antall menn
3 053 841
1 149 651
754 741
504 237
5 462 470

Antall døde 80 år
eller eldre
52 379
18 043
14 108
9 538
94 068

Antall uføretrygd
eller
Sum sykefravær 18- Antall ikke i arbeid
arbeidsavklaringsp
66
18-66
enger 18-66
546 520
79 651
855 833
172 009
29 623
273 259
134 193
20 700
177 731
105 946
15 430
122 891
958 668
145 404
1 429 714

Tabell 1.3: Regionenes andel av landet, per variabel

Region
Helse Sør-Øst
Helse Vest
Helse Midt-Norge
Helse Nord
Norge

Andel i
aldersgruppen 0-5
år

Befolkning
0,5623
0,2089
0,1370
0,0918
1

0,555
0,228
0,134
0,083
1

Andel i
aldersgruppen 612 år
0,555
0,223
0,136
0,087
1

Andel i
Andel i
Andel i
Andel i
Andel i
Andel i
Andel i
Andel i
aldersgruppen 13- aldersgruppen 18- aldersgruppen 30- aldersgruppen 40- aldersgruppen 50- aldersgruppen 60- aldersgruppen 70- aldersgruppen 8017 år
29 år
39 år
49 år
59 år
69 år
79 år
89 år
0,549
0,219
0,140
0,092
1

0,552
0,214
0,141
0,092
1

0,575
0,217
0,129
0,080
1

0,577
0,205
0,131
0,088
1

0,569
0,201
0,135
0,095
1

0,558
0,197
0,144
0,102
1

0,566
0,189
0,143
0,102
1

0,553
0,198
0,148
0,101
1

Andel i
aldersgruppen 90
år eller eldre år
0,553
0,206
0,150
0,091
1

Andel menn
0,559
0,210
0,138
0,092
1

Dødelighet 0-19 år
0,533
0,193
0,161
0,113
1

Dødelighet 20-39
år
0,542
0,224
0,138
0,096
1

Dødelighet 40-79
år
0,578
0,184
0,133
0,105
1

Dødelighet 80 år
eller eldre
0,557
0,192
0,150
0,101
1

Uføretrygd eller
arbeidsavklaringsp Sykefravær 18-66 Ikke i arbeid 18-66
enger 18-66
0,570
0,179
0,140
0,111
1

0,548
0,204
0,142
0,106
1

0,599
0,191
0,124
0,086
1

Tabell 2.1: Kriterievekter for behov for psykisk helsevern for voksne og TSB
Andel av
aldersgruppen
18–29 år
Kriterievekt

6,4

Andel av
aldersgruppen
30–39 år
2,8

Andel av
aldersgruppen
40–49 år
15,3

Andel av
aldersgruppen
50–59 år
11,1

Andel av
aldersgruppen
60–69 år
6,6

Andel av
aldersgruppen
70–79 år
3,9

Andel av
aldersgruppen
80 år og eldre
1,4

Andel ikke i
Andel enpersonarbeid (18–39
familie
år)
5,8

9,9

Dødelighet
(18–39 år)
2,5

Dødelighet
(40–79 år)
0,5

Andel
sosialhjelpsmott
akere
6,6

Andel
sykemeldte
(18–39 år)
1,9

Andel med
uføretrygd eller
arbeidsavklaringspenger (18–39 år)
19,9

Kommunenivå:
Arbeidsledighet

5,4

Tabell 2.2: Sum antall individer per variabel per region*
Region

Antall i
Befolkning 18 år og
aldersgruppen
eldre
18–29 år

Antall i
aldersgruppen
30–39 år

Antall i
aldersgruppen
40–49 år

Antall i
aldersgruppen
50–59 år

Antall i
aldersgruppen
60–69 år

Helse Sør-Øst
2 353 138
476 468
418 731
430 816
392 561
325 813
Helse Vest
854 525
185 075
157 864
153 272
138 695
115 048
Helse Midt-Norge
571 519
122 599
93 747
97 334
92 776
83 925
Helse Nord
387 430
80 538
58 631
64 877
65 575
59 079
Norge
4 166 612
864 680
728 973
746 299
689 607
583 865
* Befolkning er antall innbyggere per region per 1.1.2018. Sum per variabel er summert over antall individer i analysene i 2017.

Antall i
aldersgruppen
70–79 år
237 230
78 951
59 769
42 590
418 540

Antall i
aldersgruppen
80 år og eldre
150 529
54 199
40 252
26 983
271 963

Antall ikke i
arbeid (18–39
år)
164 092
58 004
35 632
21 308
279 036

Antall i
enpersonfamilie
661 772
217 251
148 939
106 842
1 134 804

Antall døde
(18–39 år)
775
308
201
135
1 419

Antall
Antall
sosialhjelpsmott
døde(40–79 år)
akere
18 809
5 955
4 368
3 407
32 539

76 176
26 194
15 791
12 986
131 147

Sum andel
sykemelding
(18–39 år)
15 065
5 814
3 724
2 654
27 257

Antall med
Sum av
uføretrygd eller
arbeidsledighet på
arbeidsavklaringskommunenivå
penger (18–39 år)
61 687
5 638 999
22 148
2 410 620
15 798
1 208 123
11 333
753 440
110 966
10 011 182

Tabell 2.3: Regionenes andel av landet, per variabel
Region
Helse Sør-Øst
Helse Vest
Helse Midt-Norge
Helse Nord
Norge

Andel av
aldersgruppen
18–29 år

Andel
0,565
0,205
0,137
0,093
1,000

0,551
0,214
0,142
0,093
1,000

Andel av
aldersgruppen
30–39 år
0,574
0,217
0,129
0,080
1,000

Andel av
aldersgruppen
40–49 år
0,577
0,205
0,130
0,087
1,000

Andel av
aldersgruppen
50–59 år
0,569
0,201
0,135
0,095
1,000

Andel av
aldersgruppen
60–69 år
0,558
0,197
0,144
0,101
1,000

Andel av
aldersgruppen
70–79 år
0,567
0,189
0,143
0,102
1,000

Andel av
aldersgruppen
80 år og eldre
0,553
0,199
0,148
0,099
1,000

Andel ikke i
Andel enpersonarbeid (18–39
familie
år)
0,588
0,208
0,128
0,076
1,000

0,583
0,191
0,131
0,094
1,000

Dødelighet
(18–39 år)
0,546
0,217
0,142
0,095
1,000

Dødelighet
(40–79 år)
0,578
0,183
0,134
0,105
1,000

Andel
sosialhjelpsmott
akere
0,581
0,200
0,120
0,099
1,000

Andel
sykemeldte
(18–39 år)
0,553
0,213
0,137
0,097
1,000

Andel med
uføretrygd eller
arbeidsavklaringspenger (18–39 år)
0,556
0,200
0,142
0,102
1,000

Kommunenivå:
Arbeidsledighet
0,563
0,241
0,121
0,075
1,000

Tabell 3.1: Kriterievekter for behov for psykisk helsevern for barn og unge
Andel i
Andel i
Andel i
aldersgruppen 6-12 aldersgruppen 13-17
aldersgruppen 0-5 år
år
år
Kriterievekt

4,1

9,7

16,4

Andel kvinner

10,1

Andel av barn med
barnevernstiltak

30,7

Andel av barn som
bor med én forelder

Kommunenivå:
Sosialhjelp

6,6

22,3

Antall i
Antall i
Befolkning 0Antall i
Antall barn med
Antall barn som bor
Antall kvinner
aldersgruppen 6-12 aldersgruppen 13-17
17 år
aldersgruppen 0-5 år
barnevernstiltak
med én forelder
år
år
Helse Sør-Øst
624 585
412 781
505 960
349 919
616 515
53 187
192 405
Helse Vest
251 770
169 094
202 919
139 919
249 944
19 235
63 388
Helse Midt-Norge
154 081
99 582
123 966
89 103
152 070
12 895
41 306
Helse Nord
98 571
61 727
79 107
58 937
97 027
9 628
32 844
Norge
1 129 007
743 184
911 952
637 878
1 115 556
94 945
329 943
* Befolkning er antall innbyggere per region per 1.1.2018. Sum per variabel er summert over antall individer i analysene over to år (2016-2017).

Sum variabel
sosialhjelp på
kommunenivå
28 964
11 158
6 352
5 041
51 514

Tabell 3.2: Sum antall individer per variabel per region*
Region

Tabell 3.3: Regionenes andel av landet, per variabel
Region
Helse Sør-Øst
Helse Vest
Helse Midt-Norge
Helse Nord
Norge

Befolkning
0,553
0,223
0,136
0,087
1,000

Andel i
Andel i
Andel i
aldersgruppen 6-12 aldersgruppen 13-17
aldersgruppen 0-5 år
år
år
0,555
0,555
0,549
0,228
0,223
0,219
0,134
0,136
0,140
0,083
0,087
0,092
1,000
1,000
1,000

Andel kvinner
0,553
0,224
0,136
0,087
1,000

Andel av barn med
barnevernstiltak
0,560
0,203
0,136
0,101
1,000

Andel av barn som
bor med én forelder
0,583
0,192
0,125
0,100
1,000

Kommunenivå:
Sosialhjelp
0,562
0,217
0,123
0,098
1,000
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Forslag til endringer i solarieregelverket
På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet sender Direktoratet for strålevern og
atomsikkerhet (DSA) herved forslag om justering i regelverket for solarier på høring.
Reglene for solarier reguleres av forskrift av 16. desember 2016 nr. 1397 om strålevern og bruk
av stråling (strålevernforskriften). Kompetansekravet fremgår av strålevernforskriftens § 38, og
det foreslås å fjerne kravet til bestått solarieprøve for «ansatte med kundekontakt» i virksomheter
som tilbyr solarier. På den måten likestilles betjente og ubetjente solarievirksomheter ved at det
kun er krav til bestått solarieprøve for ansvarlig for daglig drift. I tillegg gjøres en mindre teknisk
endring ved å fjerne «videoautomat med dokumentleser» som alternativ til alderskontrollsystem.
DSA ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet sendes elektronisk til dsa@dsa.no eller
via brev til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Postboks 329 Skøyen, 0213 Oslo.
Frist for høringsuttalelse er 18. mars 2020.
Spørsmål om høringen og forslaget kan stilles til Therese Søvde Bakkemoen på e- post;
Therese.sovde.bakkemoen@dsa.no
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Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Hanne Kofstadmoen

Ole Harbitz

Avdelingsdirektør

Direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent
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1 Bakgrunn og kort om forslagene
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) fremmer i dette høringsnotatet forslag
til endringer i forskrift 16. desember 2016 nr. 1659 om strålevern og bruk av stråling
(strålevernforskriften) på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet.
Bruken av solarier har vært regulert i forskrift siden 1983. I de siste årene er det innført
nye regler og krav for å redusere UV-eksponeringen til befolkningen, blant annet 18årsgrense, plikt til å informere solariekundene om risiko ved solariebruk, kunnskapskrav
til aktørene i solariebransjen og krav om system for alderskontroll. I dag reguleres
solarievirksomheter helhetlig i forskrift 16. desember 2016 nr. 1659 om strålevern og bruk
av stråling (strålevernforskriften), og de spesifikke kravene fremgår av forskriftens §§ 36–
38.
Innstrammingene i regelverket ble innført for å redusere UV-eksponeringen. I Norge er
hudkreft blant de kreftformene som har økt mest i løpet av de siste tiårene, og Norge er
blant de landene i verden med høyest forekomst og dødelighet av føflekkreft.
I høringsnotatet kapittel 2 og 3 foreslås det justeringer i strålevernforskriftens regulering
av solarier for å gjøre kravene til kunnskap og alderskontrollsystem enklere å etterleve.
I kapittel 4 omtales de økonomiske og administrative konsekvensene av forslagene, og i
kapittel 5 er de konkrete forslagene til forskriftsendringer samlet.

2 Justering i kunnskapskravet
2.1 Gjeldende rett
Kunnskapskravet har vært regulert i strålevernforskriften siden 1. januar 2016. Kravet
fremgår i dag av strålevernforskriften § 38 første ledd, og innebærer at «ansvarlig for
daglig drift av solarier og ansatte med kundekontakt har bestått en kunnskapsprøve etter
retningslinjer gitt av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet».
Kravet har vært praktisert slik at alle ansatte som har en naturlig mulighet for
kommunikasjon med kundene må ha bestått en kunnskapsprøve. Kunnskapsprøven vil si
«Solarieprøven» (https://www.solarieprøven.no/). Hvem som har naturlig kundekontakt
har vært opp til hver enkelt virksomhet å vurdere konkret. I virksomheter der alders- og
adgangskontroll ivaretas av ved elektronisk løsning, er det kun den som er ansvarlig for
daglig drift som skal ha bestått «Solarieprøven». Uavhengig av valgt system for alders- og
adgangskontroll, må ansvarlig for daglig drift av solariene ha bestått «Solarieprøven».

2.2 DSAs vurderinger og forslag til endring
For de betjente solarievirksomhetene, har kunnskapskravet i praksis vist seg problematisk
å håndheve. Utfordringene har primært handlet om hvem i virksomheten som er «ansatte
med kundekontakt», for eksempel om alle ansatte på et treningssenter skal ha bestått
«Solarieprøven», eller om det kun er de som er tilknyttet resepsjonen. Videre har det vært
usikkerhet knyttet til hva som er selve solarievirksomheten, spesielt der solariene er del av
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virksomhet som driver med annen primærnæring, herunder treningsstudio, frisør eller i
svømmehaller.
Etter en helhetsvurdering foreslår derfor DSA en justering i forskriftens krav om bestått
kunnskapsprøve for «ansatte med kundekontakt». Forslaget innebærer at kravet om bestått
kunnskapsprøve ikke lenger vil rette seg mot ansatte med kundekontakt, men kun mot den
ansvarlige for daglig drift av solarier. En slik justering vil bidra til å skape likebehandling
av betjente og ubetjente solarievirksomheter.
DSA påpeker at selv om kravet i forskriften justeres, må betjente solarier likevel sørge for
at ansatte med kundekontakt får tilpasset opplæring i solariebruk og relevante
risikofaktorer. Dette for å fremdeles sikre etterlevelse av kravene om internkontroll i
forskrift av 6. desember 1997 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 og om kompetanse i strålevernforskriften §
16.

3 Justering i kravet om alderskontrollsystem
3.1 Gjeldende rett
Strålevernforskriften § 37 stiller krav om alderskontroll ved bruk av solarier, og trådte i
kraft i 1. januar 2017. Strålevernforskriften § 37 første ledd bokstav b viser til at
«videoautomat med dokumentleser tilknyttet kundesenter» anses som tilfredsstillende
løsning for system for alderskontroll.
Løsningen med videoautomat med dokumentleser tilknyttet kundesenter er kun en av flere
mulige løsninger. I praksis er det opp til den enkelte virksomhet å velge et system som
passer for virksomheten, så fremt systemet i tilstrekkelig grad kontrollerer og sikrer at
personer under 18 år ikke gis adgang til solarium.

3.2 DSAs vurderinger og forslag til endring
I praksis har man sett at solariebransjen ikke benytter elektroniske løsninger med
videoautomat og dokumentleser og dermed er forskriftens formulering om «videoautomat
med dokumentleser tilknyttet kundesenter» ikke lenger hensiktsmessig.
Med dagens teknologi kan tilfredsstillende alderskontroll gjennomføres ved å bruke
videokamera med god oppløsning og kvalitet som er tilknyttet et kundesenter. Den
teknologiske utviklingen har dermed vist at man i dag får gode nok videokameraer slik at
forskriftens krav om dokumentleser fremstår overflødig. På denne bakgrunn foreslår DSA
at forskriften justeres, slik at det ikke lenger er krav om dokumentleser, men kun at en slik
løsning består av «videokamera tilknyttet kundesenter».
For å sikre at det i systemene for alderskontroll anvendes en god nok teknologi, vil DSA
sørge for at det i veiledningsmateriale går tydelig frem at kvaliteten på videokamera som
anvendes i system for alderskontroll, må være av en slik kvalitet at både identifikasjon og
ansiktet til kunden kan leses og ses tydelig.
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4 Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget om justering i kunnskapskravet vil føre til reduserte utgifter for
solarievirksomhetene med ca. Nok 1500,- per ansatt med kundekontakt hvert 5. år.
Norsk test er leverandør av «Solarieprøven», foreslått endring vil ha en stor økonomisk
betydning for leverandøren og føre til frafall i kundegrunnlaget. Det er sannsynlig at
kundegrunnlaget vil bortfalle med 90 prosent. Totalt er det i dag 459 kandidater som har
bestått solarieprøven.
Forslaget om justering i de tekniske krav til system for alderskontroll i § 37, er kun en
materiell endring. DSA kan ikke se at det vil ha administrative eller økonomiske
konsekvenser hverken for DSA eller solarievirksomheten.

5

Forslag til forskriftsendringer

Strålevernforskriften § 37 første ledd skal lyde:
Det er forbudt for virksomheter å tilby solarier til kosmetisk formål ved salg, utleie
eller bruk til personer under 18 år. Virksomhetene skal sørge for et tilfredsstillende system
for alderskontroll. Følgende løsninger anses som tilfredsstillende:
a) Heltidsbetjening eller delvis betjening kombinert med etterfølgende elektronisk
adgangskontroll.
b) Videoautomat tilknyttet kundesenter.
c) Annen type forhåndskontroll og registrering kombinert med etterfølgende
elektronisk adgangskontroll.

Strålevernforskriften § 38 første ledd skal lyde:
Virksomheten skal sørge for at ansvarlig for daglig drift av solarier har bestått en
kunnskapsprøve etter retningslinjer gitt av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.
Bestått prøve har en gyldighet på fem år.
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5.
Kripos
6.
MARBORG
7.
Norsk narkotikapolitiforening
8.
Oslo kommune ved Uteseksjonen
9.
Politidirektoratet
10. Trondheim kommune ved helse- og
overdoseteamet
Skriftlige innspill til utvalget:
Se rusreformutvalget.no
Fra utvalgets øvrige arbeid:
1.
Invitasjon til skriftlige innspill til utvalget
2.
Invitasjon til deltagelse på Rusreformutvalgets innspillsmøter
3.
Konferanseprogram – Barn og unge
i rusreformen 27. mai 2019

Del I
Mandat og sammendrag
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Kapittel 1

Utvalgets oppnevning, mandat og arbeid
1.1

Oppnevning og sammensetning av
utvalget

Ved kongelig resolusjon 23. mars 2018 ble det
oppnevnt et utvalg for å «forberede gjennomføringen av regjeringens rusreform der ansvaret for
samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten».
Rusreformutvalget ble gitt følgende sammensetning:
– Runar Torgersen (leder), førstestatsadvokat,
Riksadvokatembetet. Oslo
– Henriette Sinding Aasen, professor ved Det
juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.
Bergen
– Trine Funder Amundal, spesialist i rus- og
avhengighetsmedisin ved St. Olavs hospital
HF. Trondheim
– Kenneth Arctander Johansen, informasjonsansvarlig i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO). Oslo
– Moses Deyegbe Kuvoame, førsteamanuensis
ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge, Porsgrunn
– Mona Michalsen, ruskonsulent i Søgne kommune. Kristiansand
– Sverre Martin Nesvåg, forskningsleder ved
Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest, Stavanger universitetssjukehus HF. Sandnes
– Rune Solberg Swahn, politiinspektør ved seksjon for etterretning og forebygging, Politidirektoratet. Ås
– Anne Helene Fraas Tveit, psykologspesialist,
seksjonsleder ved ruspoliklinikken, Lovisenberg Diakonale Sykehus. Oslo
– Wibecke Årst, styreleder i MARBORG.
Tromsø
Utvalgets sekretariat har vært lagt til Helse- og
omsorgsdepartementet, som også har stilt lokaler
til rådighet for sekretariat og utvalgets møter.
Sekretariatet har bestått av:

–
–
–
–
–

Tore Sørensen (leder), seniorrådgiver
Alf Butenschøn Skre, seniorrådgiver
Ingrid Rindal Lundeberg, seniorrådgiver
Louise Sandaker Hannon, redaksjonsassistent
(fra 28. oktober til 11. desember 2019)
Johan Ludvig Stang, redaksjonsassistent
(fra 28. oktober til 11. desember 2019)

1.2

Utvalgets mandat

I foredraget til den kongelige resolusjonen er bakgrunnen for og formålet med oppnevningen av
Rusreformutvalget beskrevet som følger:
«1. Bakgrunn
Regjeringen vil gjennomføre en rusreform for
å sikre et bedre tilbud til personer med rusproblemer og avhengighet, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten.
Bakgrunnen for rusreformen er en erkjennelse av at rusproblematikk i all hovedsak er
en helseutfordring. Straffeforfølgning av bruk
og besittelse av illegale rusmidler til eget
bruk har bidratt til stigmatisering, marginalisering og sosial utstøting og kan ha stått i
veien for å møte den enkelte bruker med hensiktsmessige og tilpassede tilbud og oppfølging.
I dag ligger ansvaret for å gi reaksjoner på
bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget
bruk til justissektoren. Legemiddelloven § 24
omfatter de mindre alvorlige forhold, som bruk
og besittelse av små kvanta av cannabis og narkotiske legemidler ervervet på illegal måte til
eget bruk. Besittelse ut over dette regnes som
oppbevaring og vil således kunne straffes etter
straffeloven § 1621 som rammer narkotikalovbrudd som ikke er knyttet til eget bruk og som
regnes som del av den profesjonelle narkotikaomsetningen.
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Behandling og oppfølging av personer med
rusproblemer og avhengighet er både delt,
men også et felles ansvar for spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og
omsorgstjenesten. Også arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) og andre sektorer har viktige oppgaver knyttet til forebygging og tjenester til personer med rusproblematikk.
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
(TSB) i spesialisthelsetjenesten og tjenestetilbudet er regulert i spesialisthelsetjenesteloven. Helse- og omsorgtjenester til mennesker med rusproblemer på kommunalt nivå
reguleres av Helse- og omsorgstjenesteloven.
Rett til nødvendige helse og omsorgstjenester fra begge nivåer reguleres i pasientog brukerrettighetsloven.
2. Utvalgets arbeidsoppgaver
Utvalget skal forberede gjennomføringen av
regjeringens rusreform der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten.
Utvalget skal utrede og foreslå en modell
for å oppnå formålet med rusreformen. Den
valgte modellen må sikre at tjenester og tilbud
som i dag rettslig og organisatorisk ligger til
kommunesektoren, spesialisthelsetjenesten og
andre relevante sektorer, som arbeids- og velferdssektoren, barnevernet, utdanningssektoren mv, kan inngå i tilbudet til den enkelte bruker. Utvalget må utrede og foreslå hvordan
modellen skal forankres organisatorisk og
administrativt. Modellen kan ikke forutsette
endring av dagens prinsipielle ansvars- og oppgavefordeling mellom kommunal helse- og
omsorgstjeneste og spesialisthelsetjeneste.
Utvalget skal utrede, og foreslå nødvendige
lovendringer for å gjennomføre reformen i
form av konkrete lovutkast. I arbeidet inngår
også utredning av de foreslåtte endringenes
forhold til Norges folkerettslige forpliktelser,
blant annet FNs narkotikakonvensjoner og
menneskerettighetene.
Utvalget skal levere sin innstilling innen
31.12.2019.

3. Utvalgets sammensetting
Det foreslås at utvalget skal bestå av ti medlemmer, inkludert leder. Det foreslås et bredt sammensatt utvalg som ledes av en jurist med høy
anseelse og med evne til å se både de prinsipielle og praktiske spørsmålene saken reiser,
samt erfaring fra tidligere utvalgsarbeid. Personer med erfaring fra kommunal helse- og
omsorgstjeneste,
spesialisthelsetjenesten,
politi og påtalemyndigheter samt brukerrepresentanter er representert i utvalget. Den foreslåtte sammensetningen av utvalget reflekterer
bred og relevant erfaring og kompetanse. I tillegg er kjønn, minoritetsperspektiv og geografisk tilknytning vektlagt.
Kjønnsfordelingen er behandlet i samsvar
med Barne- og likestillingsdepartementets
rundskriv, publikasjon Q-4/2005. Utvalget er
foreslått sammensatt av fem kvinner og fem
menn og oppfyller kravene i likestillings- og
diskrimineringsloven § 28 første ledd bokstav
b.
4. Økonomiske og administrative konsekvenser
Kostnader til utvalgets arbeid dekkes innenfor
Helse- og omsorgsdepartementets og Justisog beredskapsdepartementets budsjettramme.
Forslag fra utvalget som regjeringen ønsker å
følge opp vil bli utredet i tråd med utredningsinstruksen og vil bli vurdert i de årlige
budsjettprosessene. Spørsmålet om nedsetting
av utvalget har vært forelagt Finansdepartementet i tråd med utredningsinstruksen.»
Rusreformutvalgets mandat ble gitt i vedlegg 1 til
foredraget til den kongelige resolusjonen:
«1. Formål
Regjeringen ønsker å endre myndighetenes
reaksjoner mot personer som tas for bruk og
besittelse av narkotika fra straff til hjelp,
behandling og oppfølging.
Regjeringen vil gjennomføre en rusreform
for å sikre et bedre tilbud til rusavhengige, der
ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og
besittelse av illegale rusmidler til eget bruk
overføres fra justissektoren til helsetjenesten.
Kilde: Politisk plattform 14. januar 2018.

1

Henvisningen til straffeloven § 162 viser til straffebudet
mot narkotikalovbrudd i den tidligere straffeloven av 1902.
Den tilsvarende bestemmelsen i gjeldende straffelov av
2005 er § 231.

Bakgrunnen for rusreformen er en erkjennelse av at rusproblematikk i all hovedsak er
en helseutfordring. Straffeforfølgning av bruk
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og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk
har bidratt til stigmatisering, marginalisering
og sosial utstøting og kan ha stått i veien for å
møte den enkelte bruker med hensiktsmessige
og tilpassede tilbud og oppfølging.
Rusreformen innebærer med dette et betydelig skifte i norsk ruspolitikk. Et skifte i tenkningen og holdningen til hva et rusproblem er
– og ikke minst – hvordan vi som samfunn skal
møte dette problemet.
I regjeringens politiske plattform slås det
videre fast at:
• Regjeringen vil føre en kunnskapsbasert
ruspolitikk, med mål om forebygging av
rusproblemer, skadereduksjon og begrensing av skadevirkninger. Å redde liv og å
sikre verdighet må alltid ligge i bunn for en
human rusomsorg.
• Regjeringen vil ikke legalisere bruk og
besittelse av narkotika, men dette er ikke til
hinder for mer vekt på skadereduksjon.
• Politiet skal kunne pålegge at den rusavhengige skal møtes med helserettede tiltak,
og manglende oppfølging vil medføre sanksjoner.
• Regjeringen setter med dette ned et offentlig utvalg for forberedelse av rusreformen
(Rusreformutvalget).
2. Utvalgets oppdrag
Utvalget skal forberede gjennomføringen av
regjeringens rusreform der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten.
Utvalget skal utrede og foreslå en modell
for å oppnå formålet med rusreformen.
Portugal flyttet i 2001 den rettslige reguleringen av bruk og besittelse av narkotiske stoffer fra straffelovgivningen til helse- og sosialsektoren (begrenset til opptil 10 brukerdoser),
gjennom opprettelse av såkalte kommisjoner;
The Portuguese Commission for the Dissuasion
of Drug Addiction (CDT). Brukere blir pålagt
av politiet å møte for kommisjonen som vurderer hva slags sanksjoner, og eventuelt tjenestetilbud, som vil være hensiktsmessig overfor
den enkelte bruker.
Utvalget står fritt til å se til andre lands erfaringer med lignende tilnærminger, men skal
særskilt vurdere erfaringer fra Portugal og den
portugisiske modellen med tanke på hvorvidt
denne, eller deler av denne, kan være egnet i
en norsk sammenheng.
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Modellen må understøtte regjeringens målsetting om bedre tjenestetilbud til brukerne,
og være i tråd med internasjonale anbefalinger
om rehabilitering og reintegrering bl.a. fra FN
og EMCDDA. Den valgte modellen må sikre at
tjenester og tilbud som i dag rettslig og organisatorisk ligger til kommunesektoren, spesialisthelsetjenesten og andre relevante sektorer,
som arbeids- og velferdssektoren, barnevernet, utdanningssektoren mv, kan inngå i tilbudet til den enkelte bruker. Utvalget må videre
sikre at hensynet til barn som pårørende ivaretas, at barnets omsorgssituasjon vurderes og at
barnets beste legges til grunn.
Utvalget må utrede og foreslå hvordan
modellen skal forankres organisatorisk og
administrativt.
Modellen kan ikke forutsette endring av
dagens prinsipielle ansvars- og oppgavefordeling mellom kommune og spesialisthelsetjeneste.
Utvalget skal utrede, og foreslå nødvendige
lovendringer for å gjennomføre reformen i
form av konkrete lovutkast. I arbeidet inngår
også utredning av de foreslåtte endringenes
forhold til Norges folkerettslige forpliktelser,
blant annet FNs narkotikakonvensjoner og
menneskerettighetene.
Utkast til regelverksendringer og organisering må legge til rette for rolleavklaring og god
samhandling mellom politi og påtalemyndighet, kommunal helse- og omsorgstjeneste, spesialisthelsetjeneste samt andre relevante aktører.
Utvalget skal blant annet utrede:
• Mengde illegale rusmidler som skal falle
inn under definisjonene av bruk og besittelse til eget bruk.
• Hvilke tilbud/sanksjoner som skal gis ut
ifra den enkeltes livssituasjon, alvorlighetsgrad av rusproblem og individuelle behov,
herunder
• overfor brukere som gjentatte ganger
bryter forbudet om bruk og besittelse
til eget bruk
• overfor bruker som ikke følger opp de
tilbud/tidligere sanksjoner som er gitt
• Hvorvidt og i så fall på hvilken måte, personer som bryter lov/forskrift grunnet beruselse eller påvirkning av alkohol, samt personer som får bistand av politi/ambulanse
ved overdoser, skal inngå i modellen.
• Om forsøk på anskaffelse av illegale rusmidler til eget bruk skal inngå i modellen.

20

NOU 2019: 26

Kapittel 1

•

•

Rusreform – fra straff til hjelp

Hvorvidt og i så fall på hvilken måte,
dagens alternative straffereaksjoner, vilkår
ved påtaleunnlatelse mv, som benyttes ved
bruk og besittelse til eget bruk skal inngå i
modellen.
I hvilken grad foreslåtte endringer i regelverk og foreslåtte tilbud og sanksjoner er i
samsvar med prinsippet om samtykkebasert helsehjelp.

Regjeringen forutsetter at utvalget legger opp
til en åpen arbeidsform og på egnet måte tar
imot innspill og drøfter sentrale tema med
ulike fagmiljøer, statlige råd, bruker- og interesseorganisasjoner mv. for å sikre ivaretagelse av ulike perspektiver og en bredest
mulig oppslutning om den valgte modellen.
Utvalget må være oppmerksom på arbeider som er i [sic] igangsatt på tilgrensende
områder, for eksempel regjeringens nasjonale
strategi for samordnet tilbakeføring etter
gjennomført straff (2017–2021). I strategien
fremgår det blant annet at regjeringen vil
vurdere det samlede straffereaksjons- og
behandlingstilbudet under straffegjennomføring for personer med rusproblemer eller
avhengighet, og om innretningen av dette bør
endres. Strategien er tverrdepartemental og
er forankret i Justis- og beredskapsdepartementet.
3. Økonomiske og administrative konsekvenser,
lovteknikk m.m.
Økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av utvalgets forslag skal
utredes og fremgå av utredningen i samsvar
med Utredningsinstruksen – Instruks om
utredning av statlige tiltak (2016) kapittel 2.
Utvalget skal synliggjøre hvordan forslag til
rusreform kan gjennomføres uten økte bevilgninger.
Utvalgets budsjett vil bli fastsatt særskilt.
Om godtgjøring gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i Statens personalhåndbok om godtgjøring mv. til leder, medlemmer
og sekretærer i utvalg.
Utvalget skal utforme lovforslag i tråd med
reglene i Justisdepartementets veiledning Lovteknikk og lovforberedelse (2000), jf. utredningsinstruksen punkt 4-1. For å oppnå brukervennlige regler, bør lovforslaget ha god systematikk og et enkelt og klart språk.
Om arkivordningen gjelder arkivforskrifta
§ 1-2 og eventuelle utfyllende bestemmelser.

4. Frist
Utvalget skal avgi sin utredning til Helse- og
omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet innen 31. desember
2019.»

1.3

Utvalgets forståelse og
avgrensning av sitt mandat

Utvalget har i henhold til sitt mandat avgrenset
sin utredning til befatning med illegale rusmidler
(narkotika) som faller inn under benevnelsene
bruk og innehav til egen bruk (og tilhørende
erverv). Utvalgets forslag til modell vil således
ikke omfatte annen befatning med narkotika, herunder tilvirkning og innførsel.
Utvalget har fått i oppdrag å utrede mengde
(terskelverdier) av ulike typer narkotika som skal
falle inn under definisjonene av bruk og besittelse
til egen bruk etter rusreformen. Utvalget har lagt
til grunn at dagens vurderinger av hvorvidt befatningen med narkotika anses som brudd på henholdsvis legemiddelloven (besittelse) eller straffeloven (oppbevaring), ikke er bindende for utvalgets forslag til mengde narkotika som vil falle inn
under bruk og innehav av narkotika til egen bruk
etter rusreformen.
I mandatet henvises det til regjeringens politiske plattform av 14. januar 2018, der det slås fast
at regjeringen ikke vil legalisere bruk og besittelse
av narkotika. Dette tolker utvalget som en presisering av at forbudet mot all befatning med narkotika skal videreføres, samt at utvalgets oppdrag
ikke omfatter å utrede former for tillatt og regulert
omsetning av rusmidler som i dag er oppført på
narkotikalisten. Dette gjelder uavhengig av det
enkelte rusmiddels antatte skadepotensial. Utvalget har derfor ikke vurdert spørsmål av betydning
for legalisering av rusmidler som det i dag er ulovlig å benytte, besitte eller omsette, selv om utvalget er godt kjent med det offentlige ordskiftet om
dette temaet.
Uttrykket avkriminalisering benyttes ikke i
utvalgets mandat og heller ikke i regjeringens
generelle omtale av rusreformen. I mandatet
benyttes formuleringene «Regjeringen ønsker å
endre myndighetenes reaksjoner mot personer
som tas for bruk og besittelse av narkotika fra
straff til hjelp, behandling og oppfølging» og
«ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og
besittelse av illegale rusmidler til eget bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten». Utvalgets forståelse av disse formuleringene er at
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regjeringen, gjennom lovendring, ønsker å fjerne
straffansvaret knyttet til overtredelse av forbudet
mot bruk og besittelse av narkotika til egen bruk.
Utvalget har derfor gjennomgående valgt å
benytte uttrykket avkriminalisering i sin utredning.
Med avkriminalisering menes i denne utredningen at visse handlinger ikke lenger er straffbare. Likevel kan de aktuelle handlingene forbli
ulovlige. Utvalgets forslag gjelder altså kun rettsvirkningen av å overtre forbudet mot befatning
med narkotika.
Mandatet er ikke entydig med tanke på hvilke
brukere eller brukergrupper av narkotika som
skal omfattes av avkriminaliseringen. Eksempelvis ønsker regjeringen å «endre myndighetenes
reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika», noe som kan tilsi at personkretsen som omfattes av avkriminaliseringen, skal
gjelde alle brukere av narkotika. Samtidig kan formuleringen om at «Regjeringen vil gjennomføre en
rusreform for å sikre et bedre tilbud til rusavhengige», forstås som en innsnevring til en mindre
gruppe brukere med en diagnostisert ruslidelse,
eventuelt et kjent, alvorlig og omfattende rusproblem.
Utvalget har lagt til grunn at reformens formål
om å «sikre et bedre tilbud til rusavhengige» (vår
utheving) ikke utelukker at avkriminaliseringen
kan omfatte bruk og besittelse av narkotika til
egen bruk helt generelt. Utvalget har således ikke
forstått mandatet slik at det står i veien for utvalgets forslag til en modell for avkriminalisering
som omfatter alle grupper av brukere, uavhengig
av alder og bruksmønster.2
Utvalget kan av mandatet heller ikke utlede at
det nødvendigvis skal trekkes et skille mellom
ulike typer av narkotika. Utvalget forutsetter med
dette at regjeringens intensjon er at avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika – i den
grad det har gode grunner for seg – kan omfatte
alle typer og varianter av slike rusmidler, herunder legemidler som benyttes med formål om å
oppnå ruseffekt.
I mandatet fremkommer det at politiet skal
kunne pålegge at en person som tas for bruk og
besittelse av narkotika til egen bruk, møtes med
helserettede tiltak. Utvalget har ikke tolket dette
som en forutsetning om at politiet skal gis adgang
til å pålegge helsetjenestene å behandle en person
som tas for bruk og besittelse av narkotika til
2

Herunder slike brukere som ofte kategoriseres som eksperimentbrukere, rekreasjonsbrukere og problembrukere.
Se omtale i utredningens kapitler 4 og 15.
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egen bruk. Denne delen av mandatet forstås heller ikke som en forutsetning om adgang til å
påtvinge den enkelte bruker av narkotika behandling i helsetjenestene eller å motta tjenester fra
andre deler av velferdssektoren uten samtykke.
Videre har utvalget lagt til grunn en forståelse
av uttrykket helserettede tiltak som ikke utelukkende sammenfaller med helsehjelp slik dette defineres i pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3,
men som omfatter ulike helse- og velferdstilbud,
avhengig av den enkeltes situasjon og behov. Det
vises til utredningens kapittel 15 for nærmere
omtale av utvalgets forståelse av helserettet hjelp
samt grenseoppgangen mellom slik hjelp og politiets pålegg.

1.4

Møter og arbeidsform i utvalget

Utvalget hadde sitt første møte 21. juni 2018. Det
siste møtet ble avholdt 7. og 8. november 2019. Til
sammen har utvalget hatt 16 ordinære utvalgsmøter. Av disse har fire møter gått over to dager.
Dette utgjør til sammen 20 møtedager. De fleste
møtene har vært avholdt i Oslo, men utvalget har
også avholdt utvalgsmøter i Bergen, Trondheim
og Tromsø.
Rusreformutvalget har utredet en rekke spørsmål av ulik karakter knyttet til å utforme en
modell for gjennomføring av rusreformen. Innledningsvis, men også under utredningsarbeidet, har
utvalget innhentet relevant kunnskap og mottatt
en rekke innspill.
Mandatet forutsatte at utvalget på egnet måte
skulle ta imot innspill og drøfte aktuelle temaer
med ulike fagmiljøer, statlige råd, bruker- og interesseorganisasjoner med videre for å sikre ivaretagelse av ulike perspektiver på rusreformen.
Utvalget opprettet for dette formål en nettside,
rusreformutvalget.no, der publikum fortløpende
har blitt orientert om utvalgets møtevirksomhet
og den tematikken som har blitt behandlet i de
respektive utvalgsmøter. Utvalget har imidlertid
ikke delt detaljer fra utvalgets diskusjoner eller
konklusjoner underveis i prosessen. Heller ikke
dokumenter som har blitt innhentet eller utarbeidet i forbindelse med utvalgets utredningsarbeid,
har blitt gjort offentlig tilgjengelig.
På utvalgets nettside har det vært anledning
for alle interesserte til å skrive til utvalget, og disse
innspillene er løpende publisert på nettsiden.
Utvalget har i perioden 20. september 2018 til 17.
november 2019 mottatt i overkant av 80 skriftlige
innspill på nettsiden, hvorav flere er skriftliggjøring av muntlige innlegg fra innspillsmøtene, se
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omtale nedenfor. Både organisasjoner og privatpersoner har bidratt med innspill, inkludert personer som selv har erfaring med bruk av narkotika.
En oversikt over hvem som har gitt skriftlig innspill finnes i utredningens vedlegg 2. Innspillene
finnes tilgjengelig på regjeringen.no.
For å sikre at utvalget skulle motta innspill fra
særlig relevante aktører, ble det 22. november
2018 sendt en egen invitasjon til å avgi innspill til
utvalget til en rekke brukerorganisasjoner på rusfeltet, ruspolitiske organisasjoner, kompetanse- og
fagmiljøer, direktorater med flere. Invitasjonene
er senere også sendt til andre virksomheter utvalget underveis fant relevante for sitt utredningsarbeid. Rusreformutvalgets invitasjon, samt oversikt over aktører som mottok invitasjon til å avgi
innspill, foreligger som digitale vedlegg til utredningen.
Utvalget har innhentet dokumentasjon på
områder av særlig interesse for utredningen, herunder statistiske opplysninger fra Politidirektoratet, Statistisk sentralbyrå (SSB) med flere. Det er
videre innhentet skriftlig materiale også fra virksomheter som utvalget har hatt grunn til å tro har
særlig kompetanse eller kunnskap om særskilte
forhold, for eksempel knyttet til hva som kan regnes som alminnelige brukerdoser av ulike rusmidler, priser og bruksmønster med videre.
Utvalgte deler av innhentet dokumentasjon og
innkomne svar følger som digitale vedlegg til
utredningen.
Utvalget har avholdt fem innspillsmøter.3 Invitasjon til innspillsmøtene ble lagt ut på utvalgets
nettside samt formidlet i e-post til aktuelle instanser, herunder brukerorganisasjoner, intresseorganisasjoner og fagmiljøer. Innspillsmøtene ga
mulighet for direkte dialog mellom utvalget og de
som ønsket å gi innspill. For at flest mulig skulle
få anledning til å møte utvalget, ble det arrangert
innspillsmøter i ulike regioner, henholdsvis i Oslo
3. november 2018, Stavanger 9. januar 2019,
Bergen 14. februar 2019, Trondheim 13. mars
2019 og Tromsø 10. april 2019. En oversikt over
hvilke instanser som avga innspill til utvalget i
muntlig form på innspillsmøtene finnes i utredningens vedlegg 1.
Utvalget arrangerte også en egen konferanse i
Oslo den 27. mai 2019 med tematikken «Barn og
unge i rusreformen». Hensikten med denne
3

Innspillsmøtene ble lagt opp slik at utvalget tok imot personer og virksomheter enkeltvis, og hver av disse holdt et 10
minutters muntlig innlegg for utvalget. Utvalget la ingen
begrensninger på hvilke områder relatert til rusreformen
det kunne gis innspill til, men stilte enkelte oppklarende og
supplerende spørsmål underveis.

konferansen var å drøfte uroen og bekymringene
mange har uttrykt når det handler om mulige
konsekvenser av rusreformen overfor barn og
unge. Utvalget ønsket å belyse hvorvidt en slik
uro har forskningsmessig belegg, og samtidig se
på hva samfunnet bør og kan gjøre for å forebygge
uheldige konsekvenser reformen kan ha for
holdninger til og bruk av narkotika. Konferanseprogrammet foreligger som digitalt vedlegg til
utredningen.
Utvalgets medlemmer representerer i seg selv
mye ekspertise på de aktuelle områdene som er
omfattet av utredningen. Utvalget fant det likevel
hensiktsmessig å invitere representanter for ulike
etater og enkeltpersoner til å innlede om bestemte
temaer på noen av utvalgets møter. Innledere er
oppgitt nedenfor i den rekkefølgen innleggene ble
holdt. Tittel/yrke og arbeidssted er nevnt slik det
ble oppgitt da avtale om innlegg ble gjort.
– Anne-Line Bretteville-Jensen, avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet: «Narkotikabruk i
Norge – omfang, forbruk, marked og aktører
samt om narkotikabrukere i og utenfor
behandling»
– Linn Gjersing, forsker, Folkehelseinstituttet:
«Hva vil avkriminalisering si for de ‘tunge’ brukerne?»
– Thomas Anton Sandøy, forsker, Folkehelseinstituttet: «Ungdom i alternative straffereaksjonsspor»
– Ole Røgeberg, seniorforsker/nestleder, Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk
forskning: «Verdier, oppfatninger og virkemidler i ruspolitikken»
– Håvard Berge, Kriminalitetsforebyggende team,
Kristiansand kommune, og Grete Pedersen,
leder forebyggende seksjon, Kristiansand politistasjonsdistrikt: «System og praksis rundt bruk
av ungdomskontrakt» (Kristiansand kommune)
– Jørn Jacobsen, professor, Universitetet i
Bergen: «Straff, rus og sosial rettferdighet:
grunnlagstenkning om overgang fra strafferettslig til helserettslig tilnærming til bruk av
illegale rusmidler»
– John Reidar Nilsen, forsker, Universitetet i
Bergen: «Politiets oppgaver på rusfeltet før og
etter rusreformen: lovgrunnlag, forebyggende
arbeid, oppgavefordeling og grensegang mellom politi, barnevern og helsetjeneste»
– Karl Harald Søvig, professor og dekan, Universitetet i Bergen: «Forholdet mellom tvang og
samtykkebasert helsehjelp på rusfeltet»
– David C. Vogt, førstelektor i filosofi, Universitetet i Bergen, foredrag: «Tre grunner til å avkriminalisere narkotika»
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Marit Grung, spesialrådgiver, Bergen kommune: «Rusreform og kommunale tjenestetilbud»
John-Petter Sødahl Jamt, psykiatrisk sykepleier, St. Olavs hospital HF: «Helse- og overdoseteamet i Trondheim kommune»
Johnny Bäckström, prosjektleder, Konfliktrådet:
«Organisering av ruskontrakter i Trøndelag»
Unni Korshavn, avdelingsleder, St. Olavs hospital HF: «Rusbehandlingstilbudet St. Olavs
Hospital»
Bjørn Henning Østenstad, professor, universitetet i Bergen: «Problemstillinger av særlig
interesse for Rusreformutvalgets arbeid i NOU
2019: 14 Tvangsbegrensningsloven – Forslag
til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten»

Sekretariatet har i løpet av 2018 og 2019 hatt egne
møter med følgende instanser og virksomheter:
– 17. desember 2018 – møte med Helsedirektoratet om pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert
rusbehandling
– 8. januar 2019 – møte med Kompetansesenter
for kriminalitetsforebygging, blant annet om
SLT-modellen (Samordning av lokale rus og
kriminalitetsforebyggende tiltak)
– 31. januar 2019 – møter med følgende tiltak i
Oslo kommune:
– Prindsen mottakssenter
– Brukerrommet
– Uteseksjonen
– LASSO (lavterskel substitusjonsbehandling i Oslo), Dalsbergstien hus
– Ungdom og rus, legevakten i Oslo
– 13. februar 2019 – møter med følgende tiltak i
Bergen kommune:
– Strax-huset (brukerrommet)
– Senter for Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND-senter)
– 18. februar 2019 – møte i Sentrumssamarbeidet, Oslo kommune og Oslo politidistrikt
– 22. mai 2019 – møte med to representanter fra
International Narcotics Control Board (INCB)
under deres besøk i Helse- og omsorgsdepartementet
– 10. september 2019 – møte med Brendan
Hughes, ekspert på narkotikalovgivning ved
European Monitoring Centre for Drugs and
Drug Addiction (EMCDDA) under hans besøk
i Oslo
– 16. september 2019 – møte med uteseksjonen i
Oslo kommune
– 30. september 2019 – møte med tingrettsdommer Åsa Bech i Oslo tingrett
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Den 5. mars 2019 deltok utvalgsleder, sekretariat
og medlemmer av utvalget på uteseksjonens
patruljering i Oslo sentrum. Utvalget besøkte den
10. april 2019 Kafé 103, som er et lavterskeltilbud
for personer som bruker narkotika, i regi av
Tromsø kommune.
I tillegg til innspillsmøter og andre møter med
ulike aktører i Norge har utvalgets sekretariat og
medlemmer av utvalget gjennomført studiereiser
og deltatt på seminarer og konferanser i inn- og
utland. Utvalgets sekretariat, utvalgsleder og/
eller medlemmer av utvalget har vært representert på følgende konferanser og seminarer:
– 21. august 2018 – Rusreformkonferansen,
Foreningen for en tryggere ruspolitikk (FTR)
– 15. oktober 2018 – Høring om livet i og rundt
LAR om LAR-pasienters erfaringer, Skyggeutvalget
– 18.–19. oktober 2018 – LAR-konferansen, Oslo
universitetssykehus HF og Det medisinske
fakultet, Universitetet i Oslo
– 25. oktober 2018 – Forebygging etter rusreformen, fagkonferanse, Actis
– 2.–4. november 2018 – Utdanningskonferansen
2018, Norsk narkotikapolitiforening
– 9. november 2018 – Fagdag Narkotika i skolen,
Forbundet mot rusgift (FMR)
– 28. februar 2019 – seminar om georgiske og
norske perspektiver på avkriminalisering av
bruk av narkotika, The Georgian-Norwegian
Rule of Law Association og Universitetet i Oslo,
Det juridiske fakultet
– 8. april 2019 – Dialogseminar om åpne russcener, Oslo kommune
– 9. september 2019 – Drug Policy Reform in
Norway, arrangert av professor Willy Pedersen som del av PROMENTA-satsingen ved
Universitetet i Oslo
– 20. september 2019 – Nordic Reform Conference, Foreningen for en tryggere ruspolitikk
(FTR)
For å få innblikk i andre lands regelverk og erfaringer, spesielt knyttet til avkriminalisering og
liberalisering av narkotikapolitikken, har sekretariat, utvalgsleder og medlemmer av utvalget vært
på studiebesøk og deltatt på konferanser i USA,
Portugal, Østerrike, Danmark og Sverige.
Utvalgsleder og sekretariatet deltok den 26.–
28. november 2018 på konferansen New Frontiers
in Drug Decriminalization i New York, i regi av
Open Society Foundations og Drug Policy
Alliance.
I perioden 4.–8. februar 2019 gjennomførte
utvalget en felles studiereise til Portugal. Under
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studiebesøket møte utvalget følgende instanser og
virksomheter:
– Serviço de Intervenção nos Comportamentos
Aditivos e nas Dependências (SICAD)4
– Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência (CDT)5, Lisboa
– Polícia de Segurança Pública (PSP)6, Lisboa
– Programa de Substituição em Baixo Limiar de
Exigência, Ares do Pinhal, Associação para a
Inclusão Social7, Lisboa
– Centro de Respostas Integradas (CRI) de
Lisboa8
– The European Monitoring Centre for Drugs
and Drug Addiction (EMCDDA)9, Lisboa
– Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP).10
På dette møtet deltok også følgende organisasjoner, Porto:
– Agência Piaget para o Desenvolvimento
(APDES)11
– Consumidores Associados Sobrevivem
Organizados (CASO)12
– À Unidade Desabituação Norte (UDN)13
– Programa Integrado Apoio à Comunidade
(PIAC)14
Den norske ambassaden i Lisboa bisto utvalget
med logistikken under gjennomføringen av
besøkene i Portugal.
I perioden 18.–22. mars 2019 deltok representanter fra sekretariatet samt ett utvalgsmedlem på
«The sixty-second session of The United Nations
Commission on Narcotic Drugs (CND)» i Wien, i
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13
14

Generaldirektoratet for intervensjoner overfor avhengighetsadferd og avhengighet (utvalgets oversettelse).
Kommisjon (nemnd) for fraråding av narkotikabruk (utvalgets oversettelse).
Ordenspolitiet, avdeling for etterforskning, oversatt fra
engelsk oversettelse som utvalget mottok fra SICAD i forbindelse med studiebesøket: Public Security Police, Division of criminal investigation.
Mobilt lavterskel substitusjonstiltak i regi av en ikke-statlig
organisasjon som arbeider for sosial inkludering.
Senter for integrerte tjenestetilbud, herunder behandling
med videre (utvalgets oversettelse).
Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk. Oversettelse fra Folkehelseinstituttets nettsider, se Folkehelseinstituttet (2001).
Fakultet for psykologi og pedagogikk, Universitetet i Porto.
En ikke-statlig organisasjon engasjert i sosialt utviklingsarbeid.
Nasjonal forening for brukere av illegale rusmidler.
Utvalget besøkte her en spesialisert avrusings- og behandlingsenhet.
PIAC tilbyr et lokalt offentlig tjenestetilbud med formål om,
ved indikasjon, å forebygge (mis)bruk av legale og illegale
rusmidler og annen risikoadferd. Målgruppen for tiltaket
er barn, unge og voksne under 26 år.

regi av United Nations Office on Drugs and Crime
(UNODC) i Wien.
Ved denne anledning ble det også avholdt
bilaterale møter med:
– Sveriges delegasjon
– New Zealands delegasjon
– Drug Policy Alliance15
– Irlands delegasjon
– Drug Policy Futures16 (med deltagere fra
Actis, IOGT, Europeans against drugs
(EURAD) og Green Crescent)
– Danmarks delegasjon
– International Drug Policy Consortium17 og
Vienna NGO Committee on Drugs18
– Finlands delegasjon
– Gesundheit Österreich GmbH19
Sekretariatet gjennomførte 25.–26. mars 2019 et
studiebesøk i København i Danmark hvor det avla
besøk ved
– Stofintagelsesrummet H17
– Mændenes Hjem
– Stofintagelsesrummet Skyen
Under studiebesøket ble det avholdt møter med
– politikommissær Thomas Ahlburg, seksjonsleder, Nærpoliti i Indre by, om politiets gatearbeid
– forskerne Esben Houborg (Aarhus universitet,
Danmark), Björn Johnson og Bengt Svensson
(Malmø Universitet, Sverige) om dansk og
svensk ruspolitikk
– Nanna Gotfredsen, leder, Gadejuristen
Den 10.–12. juni 2019 deltok sekretariatet på
«Drug policy and decriminalization», The Stockholm Criminology Symposium 2019.
Den 27.–29. august 2019 deltok et utvalgsmedlem på Nordisk rusmiddelseminar med temaet
«forebygging» i Nuuk på Grønland.
I tillegg har utvalgets medlemmer og sekretariat holdt innlegg på en rekke seminarer og konferanser samt deltatt i debatter med videre.
Utvalget har, i tråd med utredningsinstruksen,
vurdert de økonomiske og administrative konsekvensene som følger av utvalgets forslag til ny
15
16
17
18
19

Om Drug Policy Alliance, se Drug Policy Alliance
(udatert).
Om Drug Policy Futures, se Drug Policy Futures (2019b).
Om International Drug Policy Consortium, se International
Drug Policy Consortium (2019b).
Om Vienna NGO Committee on Drugs, se Vienna NGO
Committee on Drugs (2016).
Om Gesundheit Österreich GmbH, se Gesundheit Österreich GmbH (udatert).
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modell for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av narkotika til egen bruk. Som en del av
dette arbeidet inngikk Helse- og omsorgsdepartementet den 31. mai 2019 en avtale med
Oslo Economics om å utarbeide kostnads- og
konsekvensanalyser på vegne av utvalget. Oppdraget omfatter en analyse knyttet til dagens regulering av narkotika til egen bruk og håndhevingen
av den eksisterende kontrollpolitikken og en
beskrivelse av kostnader direkte forbundet med
opprettelse og drift av utvalgets forslag til ny reaksjonsmodell: «Rådgivende enhet for narkotikasaker». Endelige rapporter ble avgitt 28. november
2019 og foreligger som digitale vedlegg til utredningen.
Utredningens kapittel 4, «Narkotikasituasjonen i Norge», med redaksjonell tilpasning, er
skrevet av Astrid Skretting, tidligere forsker ved
Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).

1.5

Kapittel 1

Mindretallets dissens –
redaksjonell håndtering

Et av utvalgets medlemmer, Rune Solberg Swahn,
har formulert en dissens, inntatt som utredningens kapittel 20. Det har vært vurdert om Swahns
dissens skulle reflekteres i teksten for øvrig og
systematisk påpekes alle steder der uttrykksmåten «utvalget mener» og lignende er benyttet
og der medlemmets mening avviker fra flertallet.
Det er imidlertid i samråd med utvalgsmedlem
Swahn – og i lys av at han subsidiært i det vesentlige slutter seg til flertallets forslag – konkludert
med at det er tilstrekkelig at hans dissens gjengis
i sin helhet i ovennevnte kapittel 20 og for øvrig
reflekteres i de deler av utredningsteksten der
dette er av særlig betydning.

26

NOU 2019: 26

Kapittel 2

Rusreform – fra straff til hjelp

Kapittel 2

Sammendrag
2.1

Oversikt over utredningen
og utvalgets forslag

Del I inneholder kapittel 1 om utvalgets oppnevning, mandat og arbeid og inneværende kapittel 2
med sammendrag over utredningens
– del II om bakgrunn og forutsetninger for rusreform,
– del III om rettslige rammer og virkemidler i
narkotikapolitikken,
– del IV om utvalgets vurderinger og forslag og
– del V om foreslåtte lovendringer og merknader
til bestemmelsene.
Utvalget er bedt om å forberede gjennomføringen
av regjeringens rusreform, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale
rusmidler til eget bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten.
Når det gjelder tolkningen av mandatet, er
utvalget delt i et flertall og et mindretall. Flertallet,
alle utvalgsmedlemmene unntatt Swahn, har lagt
til grunn at mandatet ikke er begrenset til
bestemte grupper av personer som bruker narkotika. Mindretallet, utvalgsmedlem Swahn, forstår
mandatet slik at det er avgrenset til kun å gjelde
for personer med rusavhengighet. Mindretallets
dissens er inntatt som utredningens kapittel 20.
Subsidiært, for det tilfelle at det skal gjennomføres en endring fra straff til helse- og velferdstiltak i det omfanget flertallet har lagt til grunn,
kan mindretallet i det vesentlige stille seg bak flertallets forslag til modell.
Basert på utvalgets utredning foreslås en modell
der bruk av narkotika, og erverv og innehav av en
begrenset mengde narkotika til egen bruk, er ulovlige handlinger som utløser en reaksjon i form av
oppmøteplikt for en rådgivningstjeneste i kommunen. Politiet vil ha ansvaret for avdekking av
narkotikabruk, og det foreslås at politiet gis hjemmel til visitasjon for å kunne håndheve forbudet.
Det vil også være anledning til å gjennomføre rustesting for eventuelt å avkrefte at en person har brukt
narkotika i et gitt tidsrom, dersom personen ønsker

det. Det vil være politiet som treffer vedtak om oppmøteplikt for rådgivningsenheten i kommunen.
Etter gjeldende rett utløser bruk av narkotika
straffansvar. Utvalget har lagt vekt på de negative
konsekvensene som følger av strafflegging av
brukere av narkotika, herunder stigmatisering og
marginalisering. Det presiseres at andre straffebud som knytter rettsvirkninger til bruk av rusmidler, for eksempel straffebudet mot kjøring i
ruspåvirket tilstand og bestemmelser om pliktmessig avhold fra rusmidler, ikke foreslås endret.
Utvalgets modell skaper muligheter for å intervenere i innbyggernes bruk av narkotika. Modellen vil bidra til å møte narkotikabruk med helseog velferdsrettede tiltak. Av prinsipielle grunner
foreslås det ikke hjemler til behandling ved tvang,
eller til å yte helsehjelp uten personens samtykke.
Utvalget foreslår ingen endringer i de eksisterende bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10, som hjemler tvangstiltak
på grunnlag av rusmiddelbruk. Det foreslås ikke
at rådgivningsenheten, eller andre offentlige tjenester innenfor helse- og velferdssektoren skal
anvende straffelignende reaksjoner på narkotikabruk eller for eksempel brudd i et behandlingsforløp. Dette ville etter utvalgets syn være uheldig
av hensyn til rollefordelingen mellom politiet og
helse- og velferdstjenestene og tillitsforholdet
mellom den enkelte og de offentlige hjelpetjenestene.
Innholdet i møtet mellom personen og rådgivningsenheten vil bero på hvorvidt personen
selv ønsker rådgivning eller annen oppfølging for
sin rusmiddelbruk eller andre omstendigheter i
personens liv som har en tilknytning til rusmiddelbruken. Møteplikten er ment å tydeliggjøre at
bruk av narkotika fortsatt er ulovlig, mens selve
møtet er tenkt å danne grunnlag for at personen
får hjelp og oppfølging dersom det er behov for
det. Personen vil også få informasjon om potensielle konsekvenser og risikofaktorer forbundet
med rusmiddelbruk.
Utvalgets forslag innebærer at politiet også
etter utvalgets foreslåtte modell registrerer avdek-
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kede tilfeller av bruk av narkotika eller befatning
med mindre mengder narkotika til egen bruk.
Sakene vil kunne inngå i grunnlagsmaterialet for
de av politiets forvaltningsoppgaver der opplysninger om en persons rusmiddelbruk er relevante.
Etter utvalgets syn vil det være naturlig å
gjennomføre tiltak som gjør at tidligere registrerte straffereaksjoner for handlinger som foreslås avkriminalisert, ikke fremgår av attester og
vandelsvurderinger. Utvalget skisserer også
enkelte tiltak som vil være egnet til å styrke
tjenestetilbudet rettet mot innbyggernes bruk av
narkotika.
I figur 2.1 gis en oversikt over modellen som
utvalgets flertall foreslår, og som utvalgsmedlem
Swahn subsidiært kan stille seg bak.

2.2

Bakgrunn og forutsetninger for
rusreform

I utredningens del II beskrives noen grunnleggende forutsetninger for rusreformen.
Kapittel 3 trekker opp noen historiske hovedlinjer i norsk narkotikapolitikk. Redegjørelsen
beskriver fremveksten av narkotikakontroll fra
vedtagelsen av opiumsloven i 1913 og frem til den
straffedominerte fase fra 1965. Fra midten av
1960-tallet og frem til 1984 fant det sted en meget
betydelig skjerping av straffansvaret for de mest
alvorlige narkotikalovbruddene. På 1990-tallet fant
det sted en betydelig økning i omfanget av strafflegging. I dette kapitlet omtales også kritikk som
har vært fremsatt mot kriminalpolitikken som har
blitt ført, samt forslag fra offentlige utvalg om
avkriminalisering eller endringer i bruken av
strafferettslige reaksjoner overfor personer som
bruker narkotika. Videre beskrives utviklingen
innen helse- og sosialpolitikken vedrørende narkotika fra innlemmingen av «narkomane» i edruskapsloven i 1957, tidligere rusreformer og opptrappingsplaner i nyere tid. Utviklingen av skadereduksjonstankegangen og brukermedvirkning
beskrives også nærmere. Endelig beskrives kort
det ruspolitiske organisasjonslivet og deretter de
senere års utvikling frem mot dagens narkotikapolitiske situasjon.
I kapittel 4 gis en oversikt over narkotikasituasjonen i Norge i dag. Kapitlet gjengir sentrale
forskningsfunn vedrørende hvem som bruker
narkotika, hvilke narkotiske stoffer som brukes,
og i hvilket omfang de brukes. Undersøkelser
viser at cannabis er det mest utbredte illegale rusmiddelet i Norge, og at en større andel menn enn
kvinner rapporterer å ha brukt cannabis. Etter
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cannabis er de sentralstimulerende stoffene
kokain, amfetaminer og ecstasy/MDMA de mest
brukte illegale stoffene som rapporteres. I likhet
med cannabis er bruk av sentralstimulerende stoffer mest utbredt blant unge voksne.
I kapittel 5 gis en oversikt over tjenestetilbudet
til personer med rusproblematikk. Narkotikabruk
møtes og behandles i dag med ulik intensitet og
ulik varighet i helsetjenestene. Tjenestene kan
fremstå fragmenterte, gis på tvers av forvaltningsnivåer og ytes av aktører i både offentlig og
privat sektor.
I kapittel 6 beskrives erfaringer i andre land
med å redusere eller fjerne bruken av strafferettslige virkemidler samt med innføring av nye ikkestrafferettslige reaksjoner på narkotikalovbrudd.
Utvalget er bedt om å vurdere erfaringer fra
Portugal, og reformprosessen i dette landet
beskrives derfor forholdsvis inngående. I 2001 ble
bruk av narkotika, samt erverv og innehav av en
mindre mengde narkotika til egen bruk, avkriminalisert. Samtidig ble det innført et sivilrettslig
reaksjonssystem. Det ble også gjennomført en
satsing på rusbehandling, herunder substitusjonsbehandling, og skadereduksjon. Utvalget har
gjennomført en studietur til Portugal og vært i
direkte kontakt med forskere, byråkrater, praktikere og brukere. Nemndene for fraråding av
narkotikabruk er sentrale i den portugisiske
modellen. Gjennomgangen av statistikk fra nemndenes saksbehandling viser at de aller fleste
sakene gjelder personer uten rusavhengighet som
er tatt med cannabis. I de aller fleste saker stanses
saken etter gjennomført møte i nemnda, uten
bruk av reaksjoner.
Erfaringene fra Portugal er mangefasetterte,
og det kan ikke uten videre knyttes helt klare
årsakssammenhenger mellom bestemte deler av
reformen og utviklingen av narkotikasituasjonen
og helsesituasjonen i landet. I norsk sammenheng
har det vært bekymring for hvilken effekt avkriminalisering kan ha på ungdom og unge voksne i
befolkningen. Prevalensen av narkotikabruk blant
ungdom i Portugal ligger litt lavere enn gjennomsnittet i en europeisk skoleundersøkelse med
sammenlignbare tall. Avstanden opp til gjennomsnittet har blitt noe lavere siden 2011. Det har i
befolkningsundersøkelser som er gjennomført i
årene etter reformen, vært svingninger i andelen
som svarer at de har prøvd narkotika noen gang i
livet, eller at de har brukt narkotika mer nylig.
Samlet sett indikerer undersøkelser av hele
befolkningen som er gjennomført i 2001 og
senere, at flere i befolkningen har prøvd narkotika, eller bruker narkotika, sammenlignet med
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det året reformen trådte i kraft. Bildet nyanseres
imidlertid av at det i 2012 var en lavere prosentandel blant personer i alderen 15–34 år som oppga
av de hadde brukt cannabis det siste året eller den
siste måneden, enn det var i 2001. En undersøkelse blant personer henholdsvis før og etter at
de gjennomførte et møte med en av nemndene
som er opprettet for å behandle saker om overtredelse av det sivilrettslige narkotikaforbudet, indikerer at nemndene har en forebyggende effekt.
Undersøkelsen viste at mer enn halvparten mente
at møtet bidro til en forandring i deres oppfatning
om narkotika, og om lag tre fjerdedeler mente at
møtet hadde hatt en innvirkning på deres egen
narkotikabruk.
Portugals statistikk for narkotikautløste dødsfall, som ikke nødvendigvis er direkte sammenlignbar med norsk statistikk, viser et relativt sett
svært lavt antall dødsfall per år, og det skjedde en
reduksjon samtidig som reformen trådte i kraft.
Antallet nye tilfeller av hiv/aids har gått svært
mye ned etter at reformen ble gjennomført. Kriminaliteten økte noe i årene etter reformen, men lignende trender kunne ifølge en internasjonal
forskningsartikkel også observeres i Spania og
Italia.
I dette kapitlet beskrives det også erfaringer
fra 16 andre utvalgte land i og utenfor Europa.
Omtalen av disse landene er betraktelig kortere
enn redegjørelsen for reformen i Portugal. Gjennomgangen viser en betydelig variasjon i hvilke
tilnærminger landene har tatt til innbyggernes
narkotikabruk. Det beskrives eksempler på de
jure og de facto avkriminalisering av bruk av
narkotika og befatning med mindre mengder
narkotika til egen bruk, med og uten innføring av
hjemler til å anvende administrative reaksjoner på
handlingene. Det gis også enkelte eksempler på
legalisering av cannabis. Omtale av legalisering av
cannabis beskrives blant annet for å belyse bredden av ulike tilnærminger som tas i staters lovgivning, og tempoet i lovendringer som har skjedd de
senere år når det gjelder særlig cannabis. Gjennom disse beskrivelsene tydeliggjøres også skillet
mellom avkriminalisering og legalisering som to
ulike narkotikapolitiske tilnærminger.
Avslutningsvis i kapitlet sammenlignes erfaringer fra andre land, og noe av forskningen på
virkninger av avkriminalisering i andre land
beskrives. Forskningen gir ikke empirisk belegg
for å anta at avkriminalisering av narkotikabruk,
eller tilhørende befatning med narkotika til egen
bruk nødvendigvis forårsaker nevneverdige
endringer i prevalensen av bruk i befolkningen. Et
trekk ved denne forskningen er at det meste gjel-

der lovendringer knyttet til cannabis, som er det
illegale rusmiddelet som er mest utbredt i befolkningen. Dette er dessuten et rusmiddel som mye
av den narkotikapolitiske debatten i andre land,
herunder USA, har dreiet seg om. Det drøftes
også i hvilken grad erfaringer fra andre land er
overførbare til Norge.

2.3

Rettslige rammer og virkemidler
i narkotikapolitikken

Utredningens del III beskriver rettslige rammer
og virkemidler.
I kapittel 7 beskrives folkerettslige forpliktelser av betydning for narkotikapolitikken, herunder forpliktelser etter FNs narkotikakonvensjoner og internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. Kapitlet beskriver også internasjonale
anbefalinger om narkotikapolitikk, herunder fra
instanser i FN-systemet, som FNs kontor for
narkotika og kriminalitet (UNODC) og Verdens
helseorganisasjon (WHO). Det beskrives en endring i den rådende tolkningen av narkotikakonvensjonene, som har betydning for statenes handlingsrom for å endre samfunnets reaksjoner på
narkotikabruk fra strafferettslige reaksjoner til
andre relevante tiltak. Forholdet til barns rett til
beskyttelse mot de negative konsekvensene av
narkotika, enhvers rett til den høyest oppnåelige
helsestandard og retten til respekt for privatliv er
beskrevet. En rekke aktører i FN-systemet, herunder FNs spesialrapportør for retten til helse,
har tatt til orde for at statene bør avkriminalisere
bruk og besittelse av narkotika til egen bruk, da
strafflegging anses som et hinder for å yte god
helsehjelp til utsatte grupper.
Som kjent er bruk av narkotika, og annen
befatning med narkotika, uten lovlig adgang
straffbart etter gjeldende norsk rett. I kapittel 8
beskriver utvalget de gjeldende straffebudene,
med vekt på de narkotikalovbrudd som knytter
seg til lovbryterens egen bruk. Det gis også en
oversikt over rettstilstanden i Danmark, Finland
og Sverige, samt i EU, om narkotikalovbrudd på
strafferettens område.
Politiet disponerer en rekke metoder og fremgangsmåter for å effektuere dagens straffebud
vedrørende narkotikabruk. Enkelte metoder innebærer bruk av tvang som krever hjemmel i lov. I
kapittel 9 gis en oversikt over de straffeprosessuelle
tvangsmidler som politiet kan benytte som ledd i
etterforskningen av narkotikasaker.
Kapittel 10 inneholder en beskrivelse av bruk
av strafferettslige virkemidler. Virkemidlene som
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beskrives, er bøtestraff, påtaleunnlatelse, oppfølging i konfliktråd og fengselsstraff (eventuelt subsidiær fengselsstraff som kommer til anvendelse
for bøter som ikke er betalt og ikke kan inndrives). De fleste saker som bare gjelder bruk av narkotika, eller besittelse av noen få brukerdoser,
avgjøres med forelegg. Dersom gjerningspersonen er under 18 år, benyttes gjerne alternativer til
forelegg, blant annet påtaleunnlatelse med vilkår
om inngåelse av ruskontrakt. Kapitlet beskriver
blant annet den øvre mengdegrensen for bruk av
forelegg, og utgangspunkter for fastsettelse av
bøter for ulike typer stoff i ulike mengder. Det finnes i liten grad opplysninger om hvilke stoffer
sakene gjelder, og, der saken gjelder overtredelse
av straffeloven § 231, hvorvidt det er tale om
befatning med narkotika til egen bruk eller narkotika med sikte på videresalg.
I kapittel 11 beskrives forebyggende tiltak og
oppfølging av enkeltpersoner i og utenfor straffesak, herunder ved bruk av ruskontrakt. Kapitlet
er ikke begrenset til rettslige rammer og virkemidler, da utvalget har ansett det mest hensiktsmessig fra et formidlingsperspektiv å samle omtalen av forebyggende innsatser her.
Kapitlet beskriver kommunenes plikt etter
folkehelseloven til å drive forebyggende arbeid.
Kommunenes arbeid innen tidlig identifisering og
intervensjon spiller en viktig rolle i samfunnets
samlede innsats for å forebygge rusproblemer i
samfunnet. Skolene er en sentral arena for forebyggende innsatser mot unge mennesker, og tiltak i den forbindelse beskrives kort.
Politiet gjennomfører selvstendige forebyggende tiltak og har en rolle i samordningen av
lokale forebyggende tiltak, gjennom lokale samarbeid etter modellen Samordning av lokale rusog kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT). Ruskontrakter benyttes også uten noen tilknytning til en
straffesak, og dette er for sammenhengens skyld
også behandlet i dette kapitlet, selv om det strengt
tatt ikke utgjør et rettslig virkemiddel.

2.4

Utvalgets vurderinger og forslag

I utredningens del IV legger utvalget frem sine
vurderinger og forslag. Formålet som søkes oppnådd med regjeringens rusreform, og henvisningen til erfaringene fra Portugal, innebærer at
utvalget bør vurdere de bredere virkningene av å
slutte å bruke strafferettslige virkemidler for å
motvirke innbyggernes narkotikabruk. I kapittel
12 drøftes derfor tilsiktede virkninger, og mulige
utilsiktede virkninger, av avkriminalisering av
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bruk av narkotika, og av tilhørende befatning med
narkotika til egen bruk.
Utvalget tar utgangspunkt i at straff er samfunnets sterkeste virkemiddel for å motvirke og
fordømme innbyggernes uønskede handlinger.
Straff anses som et middel, og ikke som et mål i
seg selv. Bruk av straff krever derfor en solid
begrunnelse. Det er forventningen om de samlede konsekvenser av bruk av straff som eventuelt
kan rettferdiggjøre samfunnets bruk av straff. På
grunnlag av dette tar utvalget som utgangspunkt
at straff bare kan rettferdiggjøres hvis kriminaliseringen er egnet til å redusere negative konsekvenser av rusmiddelbruk. I tillegg må det stilles krav
om at andre reaksjoner og sanksjoner vil være formålsløse eller utilstrekkelige, og at nyttevirkningene av straff er klart større enn skadevirkningene.
Redusert stigma er et eksplisitt mål med rusreformen. Det finnes flere kilder til stigmatisering
av personer med rusproblemer, og det kan stilles
spørsmål ved hvor mye avkriminalisering isolert
sett vil redusere stigmaet. Avkriminalisering vil
imidlertid, etter utvalgets syn, i alle tilfeller legge
til rette for ytterligere tiltak for å endre holdninger
til denne gruppen i befolkningen. Avkriminalisering fremstår også som en nødvendig forutsetning
for slike ytterligere tiltak. Når straff er samfunnets
sterkeste virkemiddel for å fordømme en handling, er det vanskelig å se nevneverdig rom for å
redusere stigmatiseringen av personer som har
utviklet, eller står i fare for å utvikle, et rusproblem, uten at personenes egen bruk av rusmidler
avkriminaliseres.
Et spørsmål som henger tett sammen med
spørsmålet om stigma, er om en reform som
erstatter straff for mindre narkotikalovbrudd
knyttet til egen bruk med helse- og velferdsrettede tiltak, vil endre innbyggernes holdninger til
narkotikabruk og personer som bruker narkotika.
En holdningsendring, eller normalisering, kunne
tenkes å senke terskelen for eksperimentering
med narkotika. Spørsmålet er sammensatt og krevende å besvare. De endringene utvalget foreslår,
vil være egnet til å signalisere at bruk av narkotika
fortsatt er ulovlig, samtidig som det reageres på
bruk med tilbud om hjelp. Muligheten for en sivilrettslig reaksjon, og den meget høye strafferammen for omsetning av narkotika, jf. straffeloven § 231 og § 232, innebærer i seg selv et
meget tydelig signal om at narkotika anses som et
uønsket, og ikke et normalisert, fenomen i samfunnet.
Utvalget kan ikke se at det foreligger empirisk
belegg for at avkriminalisering av bruk eller besit-
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telse til egen bruk nødvendigvis vil føre til nevneverdig økning i bruken av narkotika. I lys av den
samlede mengden av internasjonal forskning som
nå foreligger, som ikke dokumenterer noen klar
sammenheng mellom endringer i straffelovgivningen og bruken av rusmidler i samfunnet, hefter det en betydelig tvil ved antagelsen om at
straffebud mot bruk av narkotika og innehav av
narkotika til egen bruk samlet sett har en preventiv virkning som ikke kan oppnås med andre, mindre inngripende virkemidler. Utvalget har derfor
kommet til at den beste tilgjengelige kunnskapen
per i dag ikke danner grunnlag for noen sikker
forventning om at avkriminalisering av brukere av
narkotika vil føre til en nevneverdig økning i
bruken av narkotika i befolkningen. Det presiseres
at denne vurderingen ikke er gjort for legalisering
av omsetning av rusmidler, som det ligger utenfor
utvalgets mandat å utrede. Utvalgets forslag skiller seg på prinsipielt og praktisk viktige måter
meget klart fra legalisering. Blant annet vil salg av
narkotika fremdeles medføre et strengt straffansvar, og politiet vil fremdeles ha hjemmel til å
gripe inn overfor brukere av narkotika, se omtale
av utvalgets forslag til politiets virkemidler og vedtaksmyndighet nedenfor.
I regjeringens mandat til utvalget heter det at
straffeforfølgning av bruk og besittelse av narkotika til egen bruk «kan ha stått i veien for å møte
den enkelte bruker med hensiktsmessige og tilpassede tilbud og oppfølging». Utvalget antar at
innretningen av det offentliges reaksjoner på rusmiddelbruk har betydning for graden av hjelpesøkende adferd hos personer med problematisk
bruk av narkotika, og at fjerning av straffereaksjoner mot brukere vil kunne bidra til å
styrke kontakten med det offentlige hjelpeapparatet. Enkelte empiriske studier fra andre land støtter denne hypotesen, og utvalget har ikke funnet
empiriske holdepunkter som svekker den.
Både Københavns politi og representanter for
politiet i Lisboa har fremholdt at en dreining bort
fra straffeforfølging av brukere av narkotika har
gjort det enklere å skape kontakt mellom politiet
og brukermiljøene. Utvalget har fått innspill fra
politi også i Norge om at en god dialog med personer i brukermiljøene gir muligheter til å avdekke
aktører i distribusjonsleddet, og at det kan være
aktuelt ikke å «stresse» brukere som selv gjør
noen småsalg, fordi brukerne i stedet kan hjelpe
politiet med å etterforske personer lenger opp i
distribusjonskjeden. Andre har stilt seg tvilende til
en slik mulig effekt.
Noen polititjenestepersoner som har uttalt seg
til utvalget, har gitt uttrykk for at helse- og sosial-

tjenester i kommunen ikke i tilstrekkelig grad har
tatt ansvar for oppfølging av personer som bruker
narkotika. Dette har, hevdes det, medført at politiet har måttet gripe inn med sine straffeprosessuelle hjemler, selv om straffeforfølging som sådan
har vært ansett som lite formålstjenlig. Dette skaper en dobbeltrolle, hvor politiet anvender strafferettslige virkemidler – for eksempel anmeldelse
av forholdet og avgjørelse av saken med en påtaleunnlatelse med vilkår – der polititjenestepersoner
selv anser formålet med inngrepet som hjelp og
ikke straff. Utvalget mener at en overføring «fra
straff til helse», som regjeringens mandat til utvalget forutsetter, innebærer en klarere plassering av
ansvar for å gi innbyggerne oppfølging for rusrelatert helse- og velferdsproblematikk hos kommunens helse-, omsorgs- og sosialtjenester og en
klarere håndhevingsrolle for politiet.
Utvalget er ikke kjent med forskning om hvorvidt avkriminalisering på nasjonalt nivå, ikke bare
i lokale «frisoner» eller lignende, påvirker omfanget av bruk av narkotika på offentlig sted i et samfunn. Offentlige myndigheter vil også etter en
avkriminalisering av brukere av narkotika ha virkemidler til å gripe inn overfor bruk av narkotika,
og befatning med narkotika, i det offentlige rom.
Eksempelvis danner forstyrrelse av offentlig ro og
orden eller den lovlige ferdsel, samt forulemping
av andre, grunnlag for innbringelse og arrestasjon
etter politiloven § 9. Avkriminaliseringen som ligger i utvalgets forslag, rører heller ikke ved politiets rettslige adgang til å iverksette etterforskning
dersom det er rimelig grunn til å undersøke om
en person selger narkotika, noe som fra tid til
annen foregår åpenlyst i åpne rusmiljøer. Slike
handlinger vil fremdeles være belagt med straff
på inntil to års fengsel, jf. straffeloven § 231. Bruk
av nye kommunikasjonsverktøy har ført til en
desentralisering av omsetningen av narkotika, noe
som innebærer at forekomsten av åpne rusmiljøer
i mindre grad fremstår som avgjørende for spørsmålet om nyrekruttering til narkotikabruk.
Etter utvalgets vurdering gir den beste tilgjengelige kunnskapen et nokså klart grunnlag for å
konstatere at kriminalisering av bruk av narkotika
har utilsiktede negative virkninger. Samtidig
synes det ikke å være godt empirisk belegg for en
eventuell preventiv effekt av straffleggingen, i
hvert fall ikke en effekt det ikke er grunn til å tro
kan oppnås gjennom bruk av alternative virkemidler. Etter dette kan utvalget ikke se at begrunnelseskravet for strafflegging av disse handlingene
er oppfylt. Det kan likevel ikke gis en sikker og
uttømmende beskrivelse av hva som vil være
konsekvensene av avkriminalisering og innføring
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av et sivilrettslig forbud, som omtales nærmere
nedenfor. Dette henger sammen med at mye bruk
av narkotika i befolkningen, og aktiviteten i narkotikamarkedet, holdes skjult. Det gjør det utfordrende å samle kunnskap om dagens situasjon.
Det vil være av betydning å overvåke gjennomføringen av reformen og påfølgende utviklinger.
Slik overvåking og oppfølging er omtalt særskilt i
kapittel 17 nedenfor.
Kapittel 13 inneholder utvalgets vurderinger
av virkeområdet for den foreslåtte modellen, det
vil si hvor grensen skal trekkes mellom ulovlig og
straffbar befatning med narkotika til egen bruk.
Tilfeller av befatning med narkotika til egen bruk
kan i prinsippet sorteres etter blant annet de følgende egenskapene: egenskaper ved personen,
ulike typer handlinger, egenskaper ved rusmiddelet
og egenskaper ved situasjonen.
Utvalgets flertall foreslår at modellen ikke skal
avgrenses til personer som oppfyller kriteriene for
en ruslidelse, og finner det altså formålstjenlig å
inkludere også personer uten ruslidelser som
sådan i den foreslåtte modellen. Et mindretall,
utvalgsmedlem Swahn, forstår mandatet slik at
regjeringens reform skal være avgrenset til personer med rusavhengighet, se Swahns dissens i
kapittel 20.
For å gjennomføre reformen i praksis må ikke
bare den rene bruken, men også handlinger som
med nødvendighet henger sammen med bruken,
omfattes. Dette gjelder erverv (med eller uten
vederlag) og innehav. Uttrykket «innehav» omfatter både handlinger som utgjør besittelse etter
legemiddelloven § 24 første ledd, og handlinger
som utgjør oppbevaring etter straffeloven § 231
første ledd, såfremt det er tale om en mindre
mengde til egen bruk, i tråd med utvalgets forslag
til mengdebegrensninger. Forsøkshandlinger, for
eksempel forsøk på erverv av narkotika som blir
avbrutt, bør omfattes av utvalgets foreslåtte
modell. Medvirkningshandlinger vil derimot ikke
nødvendigvis være et holdepunkt for at personen
bør ha oppfølging for rusmiddelbruk. Medvirkningshandlinger foreslås derfor ikke omfattet av
utvalgets modell. Utvalget foreslår at innførsel og
tilvirkning av narkotika til egen bruk forblir straffbart.
Utvalget drøfter hvorvidt bestemte typer rusmidler bør være unntatt fra reformen, og konkluderer med at det vil være formålstjenlig å inkludere alle stoffer som regnes som narkotika i
modellen. Reformens formål er å treffe brukerne
med bestemte virkemidler, mens salg av narkotika
skal forbli straffbart, som i dag. For kun å omfatte
brukeres befatning med narkotika til egen bruk,
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og ikke selgere, kunne regelen utformes slik at
ethvert erverv og innehav var omfattet, så lenge
det var på det rene at stoffet kun var til egen bruk.
Gode grunner, herunder hensynet til praktisk
gjennomførbarbarhet og begrensning av hvor
store mengder narkotika som er i omløp, tilsier
imidlertid et behov for en mengdebegrensning.
Beslagsstatistikk innhentet fra Kripos tilsier at
de fleste beslag som gjøres, gjelder mindre mengder stoff. Ved hjelp av et nytt system, som er
implementert fra første halvår i 2019, kan beslagsstatistikk nå sorteres etter ulike typer stoff og
ulike mengdekategorier. En oppstilling Kripos har
gjort, viser at halvparten av alle beslag første
halvår 2019, gjaldt cannabis, og litt under en
tredjedel av alle beslag var cannabis i mengder på
inntil 5 gram. Statistikken gir en indikasjon på
hvor stor andel av beslag som kan omfattes av
utvalgets modell gitt bestemte terskelverdier, men
det er ikke kjent for det enkelte beslag om det var
tale om stoff til egen bruk eller ikke. Som det
fremgår ovenfor, vil kun stoff som er tiltenkt innehaverens egen bruk, omfattes av modellen.
Utvalget har kontaktet en rekke instanser og
organisasjoner med empirisk kunnskap om
adferd blant ulike grupper av brukere av narkotika med sikte på å belyse den faktiske adferden i
narkotikamarkedet i dag. Utvalgets spørsmål
gjaldt blant annet hva som vil utgjøre et realistisk
spenn fra høyt til lavt for hvilken mengde som
erverves utelukkende til egen bruk, og hvilken
mengde som forbrukes i løpet av et døgn.
Tilbakemeldingene tegner et heterogent bilde,
og tilsier et spenn i hva som kan anses som forventet variasjon blant brukerne. Samtidig vil tilgjengelig informasjon om disse handlingene, som
foregår i det skjulte, ikke være tilstrekkelig god
til å utarbeide en statistisk modell for å beregne
nøyaktig hvor stor andel av dagens kjøp og innehav av narkotika som ville omfattes av en gitt terskelverdi. Den konkrete fastsettelsen av terskelverdier, som angir den kvantitative grensen mellom ulovlig (men ikke straffbar) og straffbar
befatning med narkotika til egen bruk, beror på
en avveining mellom en rekke relevante hensyn.
Dersom terskelverdiene settes relativt lavt, vil det
kunne innebære at flere brukere straffes for
befatning med narkotika til egen bruk, men det
vil samtidig kunne gjøre det vanskeligere for selgere av narkotika å innrette seg etter terskelverdiene, og vice versa dersom terskelverdiene
settes relativt høyt.
Utvalget har ved denne konkrete vurderingen
delt seg i et flertall og et mindretall, bestående av
utvalgsmedlemmene Amundal og Swahn. Mindre-
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tallet foreslår like eller lavere terskelverdier sammenlignet med flertallets forslag.
I kapittel 14 behandler utvalget spørsmål knyttet til avdekking av bruk og tilhørende befatning
med narkotika og vedtak om oppmøteplikt for en
ny rådgivende enhet. Vedtaket om oppmøteplikt
utgjør den første av tre deler i en ny reaksjonsmodell som er beskrevet nærmere i kapittel 15 (se
nedenfor).
Modellen utvalget foreslår, innebærer en
avkriminalisering av bruk av narkotika og erverv
og innehav av narkotika til egen bruk. Det vil
derfor ikke lenger være anledning til å benytte
straffeprosessuelle tvangsmidler for å avdekke
dette. Utvalget mener at det er behov for adekvate virkemidler for å avdekke avkriminalisert
narkotikabruk, og foreslår derfor at politiet gis
visse nye hjemler til å avdekke narkotikabruk og
tilhørende befatning med narkotika til egen
bruk. Det er blitt vurdert, men ikke ansett formålstjenlig, å gi nye inngrepshjemler til andre
offentlige tjenester enn politiet, for eksempel
skoler eller helsetjenester. Det er også vurdert
om deler av arbeidslivet med særlige krav til
risikostyring, og foreldre eller andre pårørende,
bør gis en slik hjemmel. Utvalget foreslår heller
ikke at disse gruppene gis nye inngrepshjemler
på generell basis, men at dette eventuelt reguleres i særlovgivning for den enkelte sektor ved
behov.
Utvalget foreslår, i tråd med forutsetningen i
mandatet, at politiet er den offentlige instansen
som treffer vedtak om oppmøteplikt for rådgivningsenheten. Modellen som foreslås, legger
opp til at rådgivningsenheten, der det anses hensiktsmessig, kan være en vei inn til hjelpeapparatet ved at man kan henvende seg dit for å komme i
dialog med relevante tjenester.
Utvalget har drøftet hvilke virkemidler politiet
bør kunne ta i bruk for å identifisere brukere i
målgruppen for sivilrettslige tiltak. Relevante
momenter ved vurderingen er formålseffektivitet,
forstått som en rimelig grad av håndhevingsintensitet, ressurseffektivitet, forholdsmessig maktbruk og respekt for den enkeltes privatliv. Behovet for avdekking foreslås løst i nye bestemmelser
i politiloven.
Det foreslås å gi hjemmel til å gjennomføre
visitasjon av person, gjenstander og oppbevaringssted dersom det er sannsynlighetsovervekt for at
personen innehar narkotika. Det foreslås ikke
hjemmel til å gjennomsøke personens bolig etter
narkotika. Dataransaking, som innebærer ransaking og beslag av elektronisk bevis, anses ikke
som et forholdsmessig inngrep i saker som

gjelder personens befatning med mindre mengder narkotika til egen bruk.
Utvalgets forslag er ikke til hinder for at politiet
kan benytte eksisterende straffeprosessuelle
hjemler til ransaking og andre etterforskningsmetoder med sikte på å avdekke narkotikasalg
eller andre former for befatning med narkotika
som forblir straffbart. Disse hjemlene omfatter
blant annet adgang til på nærmere vilkår å foreta
ransaking overfor tredjepersoner, for eksempel en
kjøper som ikke selv mistenkes for å ha begått en
straffbar handling. Disse straffeprosessuelle hjemlene vil være tilgjengelige også etter gjennomføringen av en slik reform som utvalget foreslår.
Dersom politiet anser det overveiende sannsynlig at en person er påvirket av narkotika, eller
har brukt narkotika, kan politiet gjennomføre en
undersøkelse av personen ved hjelp av metoden
«tegn og symptomer». Dette er en serie med
undersøkelser av blant annet pupillstørrelse og
tidsoppfatning som undervises ved Politihøyskolen. Resultatene gir en foreløpig indikasjon på
hvorvidt personen er påvirket av visse typer rusmidler. Det lar seg ikke gjøre å gjennomføre
undersøkelsen uten personens medvirkning.
Dersom politiet, enten på grunnlag av tegn og
symptomer eller på grunn av andre omstendigheter, anser det overveiende sannsynlig at personen
har brukt narkotika, skal personen gis tilbud om å
gjennomføre en foreløpig rustest, eventuelt tilbud
om å bli fremstilt for prøvetaking. Det legges til
grunn at metoder som anvendes i forbindelse med
foreløpig rustesting og rustesting etter vegtrafikkloven § 22 a, vil kunne anvendes så langt de passer. Dersom politiet vurderer det som overveiende sannsynlig at personen har brukt narkotika,
er beviskravet for å treffe vedtak om oppmøteplikt
oppfylt. Formålet med tilbud om rustesting er da å
gi personen en mulighet til å tilbakevise dette.
Det finnes personer med rusavhengighet som
overtrer narkotikalovgivningen nærmest daglig,
og som er kjenninger av så vel politiet som offentlige helse- og velferdstjenester. Det vil, som i dag,
påligge politiet å utøve et visst skjønn med hensyn
til om det fremstår som nødvendig og formålstjenlig å reagere formelt i det enkelte tilfellet. Når det
gjelder situasjoner der politiet bistår personer ved
overdoser, mener utvalget at det bør tas stilling til
oppfølgingen av disse personene som en del av tiltaket om å utarbeide pakkeforløp for oppfølging
etter ikke-dødelige overdoser i Nasjonal overdosestrategi (2019–2022). I situasjoner der politiet
bistår og ambulansepersonell eller annet helsepersonell ikke har sett til personen, kan det etter
omstendighetene være formålstjenlig at det
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treffes et vedtak om oppmøteplikt for å legge til
rette for adekvat oppfølging.
Utvalget har vurdert hvilket beviskrav som
bør oppstilles for at politiet skal kunne gi pålegg
om oppmøte for rådgivningsenheten. For å reagere strafferettslig kreves det at det er bevist
utover enhver rimelig tvil at en person har begått
lovbruddet. Politiets pålegg i utvalgets foreslåtte
modell vil være sivilrettslige avgjørelser. Utvalget
har vurdert, men ikke funnet det nødvendig, å
fastsette et beviskrav som er høyere enn et krav
om sannsynlighetsovervekt, som er det alminnelige utgangspunktet i sivilretten.
Etter utvalgets syn er det ikke nødvendig med
en forkynning av pålegg om oppmøte for rådgivningsenheten etter bestemmelsene i domstolloven. Det er tilstrekkelig at politiet på en hensiktsmessig måte i den enkelte sak forsikrer seg
om at meddelelsen er mottatt av pliktsubjektet.
Det stilles ikke særskilte vilkår for beslutningskompetanse innad i politiet.
Ettersom kapasitet, kompetanse og tjenestetilbud i stor grad varierer mellom de ulike kommunene, har utvalget ikke valgt ut én bestemt måte å
fastsette oppmøtetidspunktet for rådgivningsenheten på. Generelle regler om dette kan utarbeides lokalt i samarbeid mellom politiet og kommunen ved rådgivningsenheten.
Politiets oppgaveløsing omfattes av forvaltningslovens bestemmelser. Utvalget anser politiets beslutninger vedrørende visitasjon og rustesting som prosessledende avgjørelser, idet de
ikke utgjør et enkeltstående tiltak overfor personen, men inngår i en prosess som vil kunne
munne ut i vedtak om oppmøteplikt for rådgivningsenheten. Dette pålegget anses som et
enkeltvedtak. Etter forvaltningsloven § 42 vil det
være opp til politiet og eventuelt Politidirektoratet
å avgjøre om en klage skal gis oppsettende virkning. Det vil derimot ikke være noen selvstendig
klageadgang på politiets beslutninger angående
visitasjon og rustesting. Klage over feil i slike
beslutninger vil kunne påklages som en del av en
eventuell klage på vedtaket om oppmøteplikt eller
tas opp gjennom eksisterende mekanismer for
varsling om påståtte feil i politiets tjenesteutøvelse.
Avdekket narkotika kan beslaglegges og
destrueres. Utvalget har vurdert om det bør vedtas et eksplisitt skjønnsmessig unntak fra regelen
om beslaglegging av narkotika, utover det som
allerede ligger i ordet «kan». Problemstillingen
fremstår blant annet aktuell for opiatavhengige
brukere med tydelige abstinenssymptomer, eller
der det fremstår sannsynlig at brukeren vil begå
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vinningskriminalitet eller selge seksuelle tjenester
for å skaffe penger til å kjøpe en ny brukerdose til
erstatning for det beslaglagte. Etter utvalgets oppfatning er det vanskelig å regulere beslag i slike
tilfeller uttømmende. Som i dag vil politiet utøve et
visst skjønn med hensyn til hvilke situasjoner som
krever at det reageres formelt på mer eller mindre
kjent bruk av narkotika i et belastet miljø.
Politiets beslag av narkotika bør sendes til
Kripos for registrering og destruksjon, som i dag.
Etter dagens regler om narkotikasaker som avgjøres med forelegg, er det anledning til å avgjøre
saken uten å rekvirere analyse av stoffet. Dette vil
videreføres i utvalgets foreslåtte ordning, med
den forskjell at den foreslåtte mengden som vil
omfattes av utvalgets forslag, for noen stoffer er
høyere enn dagens foreleggsgrenser, se kapittel
13.
Utvalget er i mandatet bedt om å vurdere hvorvidt personer som bryter lov eller forskrift under
påvirkning av alkohol, skal inngå i modellen, og
har kommet til at denne gruppen bør holdes utenfor. Kriminelle handlinger begått under påvirkning av alkohol vil spenne meget vidt, men slike
forhold vil regelmessig kreve reaksjoner av en art
som ligger utenfor en slik sivilrettslig modell som
utvalget foreslår. Det vil her være tale om andre
uønskede handlinger enn rusbruken som sådan,
og utvalget antar at det vil kunne være handlinger
som krever en adekvat reaksjon, blant annet av
hensyn til fornærmede i saken. Dette er en oppgave som tilligger straffesakskjeden.
I kapittel 15 beskrives samfunnets reaksjoner
på bruk av narkotika. Regjeringens mål med rusreformen er å endre myndighetenes reaksjoner
mot personer som tas for bruk og besittelse av
narkotika, fra straff til hjelp, behandling og oppfølging. Utvalget foreslår en ny modell med en tredelt struktur. Den første delen er et pålegg om
møteplikt for rådgivningsenheten. Den andre
delen er selve møtet, hvor det vil bli gitt generell
informasjon om narkotikaforbudet, konsekvenser
av narkotikabruk og offentlige hjelpetilbud. Dersom personen samtykker, kan det gjennomføres
en kartlegging og individuelt tilpasset rådgivning.
Den siste delen er ytterligere oppfølging og
behandling basert på den enkeltes behov og samtykke.
I velferdsretten står samtykkeprinsippet
sterkt. Prinsippet danner en ramme for kartlegging og oppfølging av mulige rusrelaterte problemer hos den enkelte. Utvalgets forslag innebærer at helsehjelp skal gis på en måte som harmonerer med disse bestemmelsene. Slik kartlegging, individuell rådgivning, og eventuelt ytter-
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ligere oppfølging, skal bare gjøres på grunnlag av
et informert samtykke.
Utvalgets forslag til reaksjonsmodell innebærer at politiet kan pålegge en person å møte for
en rådgivningsenhet i kommunen der det avdekkes bruk av narkotika eller tilhørende befatning til
egen bruk. Det anses ikke påkrevet å innhente
samtykke fra personen saken gjelder, til å dele
disse opplysningene. Deling av slik informasjon
antas å falle innenfor det eksisterende lovfestede
unntaket fra politiets taushetsplikt, jf. politiregisterloven § 30 første ledd, jf. politiregisterforskriften § 9-6 første ledd nr. 3 om utlevering av opplysninger til virksomheter som yter tjenester etter
spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Rådgivningsenheten vil være en
lovpålagt funksjon for kommunene, som lovreguleres gjennom en bestemmelse i helse- og
omsorgstjenesteloven kapittel 7.
Utvalget har vurdert om personer som ikke
aksepterer tilbud om helse- og velferdstiltak, skal
ilegges noen form for sanksjoner. Rusreformens
formål er å møte bruk av narkotika og besittelse
av narkotika til egen bruk med tilbud om hjelp, og
det er etter utvalgets oppfatning utelukket å tilbakeføre personer til straffesakskjeden hvis de
ikke tar imot eller avbryter hjelpen som tilbys.
Utvalget mener at også administrative sanksjoner
bør utelukkes. Eventuelle unntak fra hovedregelen om at enhver skal stå fritt til å ta imot eller
avslutte helsehjelp eller andre velferdstjenester,
reguleres av eksisterende hjemler for bruk av
tvang i lovgivningen på helserettens område. Foranlediget av drøftelsen i kapittel 7 om Norges forpliktelser etter FNs narkotikakonvensjoner – hvor
det er gitt uttrykk for en viss tolkningstvil i spørsmålet om konvensjonene krever bruk av administrative sanksjoner etter en avkriminalisering – gir
utvalget uttrykk for sitt syn på bruk av administrative gebyrer i tilfeller der oppmøteplikten ikke
oppfylles.
Utvalget finner det ikke formålstjenlig å foreslå at reaksjonene «trappes opp» ved gjentatte
overtredelser. Hvis en person nylig har vært
pålagt oppmøteplikt og er kjent for tjenestene, vil
det etter omstendighetene kunne være en adekvat
håndtering at stoffet beslaglegges, uten at det innkalles til en ny samtale hos rådgivningsenheten.
Rådgivningsenheten vil kunne foreta en vurdering
av hensiktsmessigheten av å innkalle personen til
møte etter mottatt melding fra politiet.
Utvalget foreslår ingen straffelignende reaksjoner for personer under 18 år. Rusmiddelbruk innebærer en større risiko for skadevirkninger for
barn og unge enn for voksne. I tillegg har sam-

funnet et særskilt ansvar for å sørge for gode oppvekstsvilkår for denne gruppen. Utvalget mener
det gjennom helse- og sosialfaglige intervensjoner
vil være mulig å motivere unge til å reflektere over
sin rusmiddelbruk, og til å redusere eller avslutte
denne, uten bruk av en straffetrussel. Utvalget
foreslår ingen utvidet adgang til bruk av tvang
overfor barn og unge, for eksempel i form av
tvungen rustesting, som ikke allerede følger av
dagens regelverk i helse- og omsorgstjenesteloven, barnevernloven eller lov om psykisk helsevern.
Utvalget har i henhold til mandatet vurdert om
dagens alternative straffereaksjoner bør inngå i
den nye modellen for samfunnets reaksjon på
bruk og befatning med narkotika til egen bruk.
Alternative straffereaksjoner forutsetter at en
handling er straffbar. Ettersom utvalget foreslår å
avkriminalisere narkotikabruk og tilhørende
befatning med narkotika til egen bruk, er det ikke
aktuelt å innføre alternative straffereaksjoner,
som forutsetter et underliggende straffbart forhold.
Utvalget anbefaler ikke å innføre tvungen rusmiddeltesting, eller rustesting under trussel om
straffelignende tiltak, som en del av oppfølging og
kontroll. Den foreslåtte modellen er likevel ikke til
hinder for at slik rusmiddeltesting kan avtales frivillig.
I kapittel 16 redegjøres det for hvordan utvalgets foreslåtte modell bør forankres organisatorisk og administrativt, og for hvordan modellens
funksjoner bør innrettes.
Utvalget har, i henhold til sitt mandat, særskilt
vurdert erfaringer fra reformen i Portugal, særlig
de såkalte frarådningsnemndene. Etter utvalgets
syn fremstår det ikke nødvendig å opprette nemnder som i Portugal for å gjennomføre en rusreform i tråd med regjeringens intensjoner. Utvalget foreslår en modell som er integrert i eksisterende etater som allerede ivaretar oppgaver
overfor personer i sammenheng med deres rusmiddelbruk. En tydelig forankring i de sentrale
helsemyndighetene var et uttalt suksesskriterium
i den portugisiske tilnærmingen. Utvalgets modell
er forankret i de ordinære helse- og velferdstjenestene, med et hovedansvar lagt til det kommunale forvaltningsnivået.
Utvalget foreslår å opprette en rådgivende
enhet for narkotikasaker, enten i hver kommune,
eller gjennom interkommunalt samarbeid mellom
to eller flere kommuner der dette fremstår hensiktsmessig. Enhetens primære funksjon vil være
å gi råd, informasjon og veiledning til personer
som ilegges møteplikt for enheten på bakgrunn av
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avdekket narkotikabruk eller befatning med narkotika til egen bruk. Utvalget mener det er nødvendig med en flerfaglig tilnærming for å kunne
gi tilstrekkelig rådgivning og for å foreta en helhetlig og forsvarlig vurdering av behov hos personer med rusproblematikk. Utvalget foreslår derfor at rådgivningsenheten skal ha tilgang på både
helsefaglig, herunder medisinskfaglig, psykologfaglig og sosialfaglig, så vel som erfaringsbasert
kompetanse.
Saksgangen i den foreslåtte modellen vil innebære en meldings- og mottaksfase, en gjennomføringsfase og en avslutningsfase. Når politiet
avdekker narkotikabruk eller befatning med
narkotika til egen bruk som omfattes av utvalgets
foreslåtte modell, melder politiet fra til rådgivningsenheten og ilegger personen oppmøteplikt for enheten. I hovedsak skal melding gå til
personens bostedskommune for oppfølging der.
På bakgrunn av meldingen fra politiet innkaller
kommunen personen til et møte med rådgivningsenheten. Den nærmere mekanismen for hvordan
oppmøtetidspunkt fastsettes og innkalling formidles, vil kunne fastsettes på lokalt nivå i samråd
mellom politidistriktet og kommunen.
Utvalget foreslår at rådgivningsenheten gis en
adgang til å vurdere hvorvidt det er formålstjenlig
å kreve at møteplikten oppfylles i det konkrete tilfellet, og til unntaksvis å beslutte at personer ikke
innkalles. En slik skjønnsmessig adgang er hovedsakelig tenkt anvendt overfor personer som allerede er kjent for tjenestene og står i kontakt med
aktuelle offentlige hjelpetjenester. Dette gir en
mulighet til å prioritere bruken av tilgjengelige
ressurser på en formålstjenlig måte og kan også
bidra til å unngå en uhensiktsmessig belastning
for personer som ellers ville bli innkalt til oppmøte
med korte mellomrom.
Selve møtet med personen som er ilagt oppmøteplikt, gjennomføres i form av en samtale.
Utvalget antar at det i utgangspunktet vil være tilstrekkelig med én person fra enheten til stede i
møtet. Møtet vil ha to alternative innretninger
avhengig av hvorvidt vedkommende som er ilagt
møteplikt samtykker, eller ikke, til kartlegging av
rusmiddelbruk, livssituasjon for øvrig samt mulig
tjenestebehov. Det første alternativet omfatter personer som ikke gir samtykke til kartlegging og vil
bestå av generell rådgivning og informasjon, som
er obligatorisk i kraft av oppmøteplikten personen
er ilagt av politiet. Det andre alternativet omfatter
personer som samtykker til slik kartlegging.
Utvalgets forslag innebærer at saken avsluttes
fra rådgivningsenhetens side etter gjennomført
møte, og eventuell formidling av kontakt med,
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eller henvisning til, relevante tjenester. Eventuell
videre oppfølging skjer i de respektive tjenestene,
etter personens samtykke og på grunnlag av personens tjenestebehov. Dersom personen ikke
samtykker til videre oppfølging, men har et
behandlingstrengende rusproblem eller annen
lidelse, mener utvalget at rådgivningsenheten bør
kunne oppfordre personen til å vurdere å medvirke til kartlegging. Denne formen for motivering er relevant når det knyttes en viss bekymring
til vedkommendes liv og helse.
Utvalget har vurdert om barn og unge burde
følges opp utenfor utvalgets foreslåtte modell.
Etter utvalgets syn er det verken kostnadseffektivt eller faglig hensiktsmessig å lage to spor for
reaksjoner på egen narkotikabruk basert på alder,
hvorav det ene ligger i helse- og omsorgstjenesten
og det andre for eksempel i barneverntjenesten.
Utvalgets oppfatning er at barn og unge bør
omfattes av den foreslåtte reaksjonsmodellen. Det
vil imidlertid kunne være andre tiltak som er relevante overfor barn enn overfor voksne, herunder
tiltak i barneverntjenesten som kan iverksettes
uten barnets samtykke.
Etter utvalgets forslag skal rådgivende enhet
imidlertid styrkes med barnevernfaglig kompetanse i alle saker som omhandler barn og unge
under 18 år i den tverrfaglige vurderingen av
tjenestebehov.
Barn og unge under 18 år som er ilagt møteplikt for enheten, skal innkalles med foreldre eller
foresatte. Unntak kan gjøres dersom møteplikt for
foreldre eller foresatte av særlige grunner bør
unnlates, for eksempel der det er konkrete grunner til å tro at underretning til foreldre om narkotikabruk vil kunne medføre at barnet utsettes for
fare. Foresatte kan gi samtykke til kartlegging av
behandlings- og tjenestebehov, samt videre oppfølgingstilbud, på vegne av barn under 16 år. Ungdom som har fylt 16 år kan, etter eget ønske og
dersom ungdommens modenhet tilsier det,
gjennomføre samtale med rådgivningsenheten
om kartlegging av egen rusmiddelbruk med
videre alene, eller med en annen tillitsperson enn
foreldre eller foresatte. Dette følger av alminnelige bestemmelser om mindreåriges stilling i
pasient- og brukerrettighetsloven. Så lenge ungdommen er under 18 år, har foreldre, eller andre
som har foreldreansvaret, likevel rett til å motta
informasjon som er nødvendig for å oppfylle
foreldreansvaret, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-4 fjerde ledd.
Saksbehandlingen i rådgivende enhet reguleres av gjeldende lovgivning i kommunens tjenester, i sektorlovgivning og de alminnelige reglene
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om saksbehandlingen i forvaltningen som følger
av forvaltningsloven kapittel III. Utvalget har ikke
sett behov for å fravike gjeldende lovregulering.
Forhold ved enhetens saksbehandling kan påklages etter alminnelige klageregler, men for tjenester som ytes av øvrige helsetjenester, gjelder
klageadgangen som er nedfelt i den respektive
sektorlovgivningen.
Behovet for et forsvarlig kunnskapsgrunnlag
for riktig oppfølging, og ikke minst hensynet til
brukerens rettssikkerhet, tilsier at narkotikasaker
registreres. Utvalget legger til grunn at opplysninger bør registreres. Adgangen til registeroppføringer bør begrenses til ansatte i kommunen
som har tilknytning til rådgivningsenheten for
narkotikasaker.
Utvalget foreslår at registrering av opplysninger inntil videre gjøres i eksisterende systemer i
helse- og omsorgstjenesten fremfor at det utvikles
og etableres et nytt journalsystem for rådgivende
enhets saksbehandling og oppfølging. Utvalget
legger til grunn at det kan gis adekvat beskyttelse
av personopplysninger i systemene som kommunen benytter per i dag. Der hvor samtalen
omfatter helsehjelp, altså der personen har samtykket til kartlegging av rusmiddelbruk med
videre, vil det skrives journal på vanlig måte. På
sikt kan det etableres egne moduler i journalsystemene, av hensyn både til personvern og muligheten for å skape mer treffsikker statistikk til evaluering og forskning.
Utvalget foreslår at også personer som ikke
har fulle rettigheter til helsehjelp eller ikke er
medlemmer av folketrygden, bør omfattes av den
foreslåtte modellen. Det ville etter utvalgets oppfatning av prinsipielle grunner være svært uheldig
å trekke et skille basert på nasjonalitet som får
betydning for om befatning med narkotika til egen
bruk skal være straffbar eller ikke. Omfanget av
eventuelle helse- og velferdsrettede tiltak som kan
tilrettelegges gjennom rådgivningsenheten i slike
tilfeller, må vurderes konkret etter omstendighetene i saken.
I saker der barn er pårørende til en person
som bruker narkotika, bør det alltid vurderes om
barnet kan ha selvstendig oppfølgingsbehov fra
andre deler av tjenesteapparatet, herunder tiltak
fra barneverntjenesten. Det bør i så fall sikres at
barnet kommer i kontakt med riktig instans,
enten det er i kommunen eller i spesialisthelsetjenesten.
I kapittel 17 redegjør utvalget for sitt syn på
evaluering og oppfølging av rusreformen. Utvalget peker på enkelte kunnskapsbehov for en
videre utvikling av en kunnskapsbasert ruspolitikk.

Det legges til grunn at det bør utarbeides en plan
for evaluering som inngår i kvalitetsarbeidet knyttet til modellen som utvalget foreslår. Funn i evalueringen vil kunne danne grunnlag for korrigerende eller forsterkende tiltak som bidrar til at formålene med reformen nås. Det legges til grunn at
en systematisk evaluering bør pågå i en tiårsperiode, om den ikke gjøres tidsubestemt. Utvalget peker her også på ytterligere utredningsbehov
på rusfeltet som sådan.
Utvalgets modell innebærer at politiet vil ha
oppgaver knyttet til håndhevingen av det sivilrettslige forbudet mot narkotikabruk. I den anledning vil politiet nødvendigvis håndtere opplysninger om enkeltpersoners narkotikabruk. I kapittel
18 vurderer derfor utvalget i hvilken grad politiet
skal lagre opplysninger om sivilrettslige narkotikasaker, og for hvilke formål slike opplysninger
skal kunne brukes.
Utvalget mener det vil være en god løsning å
registrere opplysninger om håndheving av det
sivilrettslige forbudet mot narkotikabruk og tilhørende befatning i politiets registre. For å unngå
å etablere nye kostbare datasystemer kan registreringen inngå i eksisterende systemer for
straffesaksbehandling eller systemer for saksbehandling av andre oppgaver.
Utvalget er kjent med at det i noen land som
har gjennomført avkriminalisering, også er tatt
skritt for å slette tidligere ilagte straffereaksjoner
for handlingene, eller at det er vedtatt særskilte
regler slik at slike reaksjoner ikke skal fremgå av
politiattester. Utvalget foreslår en ordning der tidligere straffereaksjoner for overtredelse av legemiddelloven § 24 slettes, og hvor det kan søkes
om å få slettet straffereaksjoner for overtredelse
av straffeloven § 231, som etter reformen ikke
lenger er straffbare.
Utvalget skisserer et tiltak for å lempe på
gjeldsbyrden til personer med alvorlige rusproblemer, som samtidig vil kunne bidra til å styrke motivasjonen for rusbehandling.
Kapittel 19 beskriver økonomiske og administrative konsekvenser av utvalgets forslag. Der
drøftes det også i hvilken grad en rusreform kan
gjennomføres uten økte bevilgninger. Det vises til
Oslo Economics’ utredning av kostnader knyttet
til dagens regulering og kostnader knyttet til
utvalgets foreslåtte modell (inntatt som digitale
vedlegg til utredningen).
Utvalgsmedlem Swahns dissens er inntatt i
kapittel 20. Swahn forstår mandatet slik at utvalgets oppdrag er å foreslå en modell som skal
gjelde for rusavhengige. Det anses utfordrende å
kommunisere rundt betydningen av avkriminali-
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sering. Det vil være relativt enkelt å sende et klart
og tydelig budskap om at narkotika fortsatt er
ulovlig, men mange vil trolig tolke summen av
samfunnets signaler ved en avkriminalisering som
at narkotika nå har blitt lovlig. Særlig gjelder dette
brukere av narkotika og potensielle brukere av
narkotika. En slik fortolkning vil påvirke befolkningens tilbøyelighet til å prøve narkotika. Det
anses sannsynlig at politiet vil endre sin praksis i
retning av å bruke betydelig mindre ressurser på
å avdekke bruk og besittelse av narkotika, og
muligheten til å ivareta det kriminalitetsforebyggende samfunnsoppdraget i politiets forvaltningsvirksomhet vil bli svekket. Informasjonsmengden
i den enkelte sak vil bli mindre når det ikke iverksettes etterforskning, men i stedet bruker for
eksempel et registreringsskjema for å registrere
tid, sted, situasjon og mengde. Avkriminalisering
vil også svekke effektiviteten i arbeidet med å
returnere utenlandske borgere som begår narkotikakriminalitet.
Swahns prinsipale anbefaling er å videreføre
dagens mulighet for bruk av straff, med enkelte
presiseringer. Bruk av straff overfor narkotikaavhengige anbefales som hovedregel ikke, og
dette kan reguleres gjennom for eksempel påtaledirektiv. For å styrke helsehjelpen bør det i tillegg
til den styrkede helsehjelpen som flertallet foreslår, opprettes «drop-in»-plasser som er døgnkontinuerlig tilgjengelige. Dagens alternative
straffereaksjoner bør utvides for ikke-avhengige
brukere av narkotika. Det bør innføres en obligatorisk foreldreveiledningssamtale dersom perso-

Kapittel 2

ner under 18 år tas for bruk og besittelse av narkotika. Swahn kan subsidiært stille seg bak utvalgets anbefalte modell, med to justeringer, dersom
Stortinget skulle vedta avkriminalisering for bruk
og besittelse til egen bruk for alle typer narkotika
og for alle brukergrupper. Swahn anbefaler for det
første at terskelverdiene som utgjør den kvantitative øvre grensen for utvalgets foreslåtte modell
bør settes lavere enn det flertallet foreslår (se
kapittel 13). For det annet anbefaler Swahn at politiet gis avdekkingshjemler som strekker seg like
langt som dagens adgang til ransaking (se kapittel
14).

2.5

Merknader til utvalgets lovforslag
og samlet lovutkast

I utredningens del V beskrives lovforslag som
anses nødvendige for å gjennomføre utvalgets
foreslåtte reform.
I kapittel 21 drøfter utvalget enkelte spørsmål
om regelstruktur. Det legges til grunn at bestemmelser om politiets og rådgivningsenhetens oppgaver bør innlemmes i henholdsvis politiloven og
helse- og omsorgstjenesteloven fremfor å gis samlet i én ny lov. Enkelte detaljer, først og fremst terskelverdiene som angir de øvre mengdebegrensningene for straffrihet etter utvalgets foreslåtte
modell, foreslås regulert i forskrift.
Kapittel 22 og 23 inneholder henholdsvis
merknader til de enkelte bestemmelsene, og selve
lovutkastet.
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Politiet avdekker
narkotika

Vedtak om
møteplikt for
rådgivningsenheten.

Bruk

Meddelelsetil
rådgivningsenheten via
eDialog eller lignende.

Etterforskingav
overtredelse av
straffeloven § 231

Hjemmel til å
beslaglegge stoffet.
Sendes evt. KRIPOS

Til egen bruk?

Ja

Skriftlig meddelelse til
parten, samt evt.
foresatte/verge.

Nei

Ja

Nei

Salg, innførsel,
tilvirkning,
o.a.

Erverv og
innehav:
Innenfor
terskelverdi?

Opplysninger om
politiets saksbehandling
lagres i politiregister

Informasjon
tilgjengelig
forivaretakelse av
andre oppgaveri
politiet etter tjenstlig
behov

Figur 2.1 Flytskjema for utvalgets foreslåtte modell (1 av 2)

Klageinstans for politiets
vedtak i sivil sak:
Politidirektoratet.
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Kommunens innkalling til oppmøte (eventuelt fjernmøte):
Hvis d):
Personeninnkalles ikke,
men orienteres om saken
per brev. Saken registreres
og opplysningene lagres
hos kommunen.

a)Rådgivningsenheten kontakter personen og avtaler tidspunkt,
b) Rådgivningsenheten fastsetter ensidig tidspunkt og innkaller personen,
c) Personen må kontakte rådgivningsenheten innen en gitt frist for å avtale
tidspunkt, eller
d) Rådgivningsenheten vurderer det ikke nødvendig eller ikke formålstjenlig
å innkalle personen til personlig oppmøte, f.eks. fordi personen nylig har
møtt.

Møte med rådgivningsenheten:
(eventuelt fjernmøte)
1) Obligatorisk: Informasjon om stoffet
og generell frarådning vedrørende
det/de aktuelle stoffet/stoffene.

Hvis parten er under 18 år innkalles også foresatte/verge.
Rutiner forden praktiske samordningen med politiet som påleggsmyndighet,
og rutiner for kommunensinnkalling, kanfastsettespå lokalt nivå.

Personen
svarer ikke
ellermøter
ikke

2) Basert på samtykke: Kartlegging av
risiko og motiverende intervju med
sikte på ytterligere oppfølging.
Eventuelt henvisning til andre
tjenester.

Personen
møter opp
etter
innkalling

Etter en konkret vurdering:
Rådgivningsenheten
iverksetterskritt forå oppnå
kontakt, evt.i samarbeid med:

Personen
samtykker
ikke til
ytterligere
tiltak

Personen
samtykker til
ytterligere
tiltak

Oppsøkende tjenester
i kommunen
Barnevernet

Andre relevante aktører

Personen står fritt til å forlate
møtet.
Opplysninger ommøtetlagres
hos kommunen.

Råd, veiledning, samarbeid med foreldre eller
foresatte og annen oppfølging,
i samarbeid med:
Rus- og psykisk
helsetjeneste i
kommunen

Barnevern

NAV

Spesialisthelsetjenesten

Fastlege,
helsestasjon og
skolehelsetjenesten

Andre relevante
aktører

Skole
Klageinstans for
kommunens
saksbehandling og
tjenester: Fylkesmannen.

Figur 2.2 Flytskjema for utvalgets foreslåtte modell (2 av 2)

Opplysninger om møtet og
oppfølgingen lagres/journalføres
hos kommunen.

Del II
Bakgrunn og forutsetninger for rusreform
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Kapittel 3

Kapittel 3

Hovedlinjer i norsk narkotikapolitikk
3.1

Innledning

Norge har, sammenlignet med andre europeiske
land, hatt en restriktiv narkotikapolitikk med høye
strafferammer. En norsk rusreform som innebærer en dreining vekk fra straff, mot helsehjelp
for brukere, vil utgjøre et historisk skifte i norsk
ruspolitikk. Reformen innebærer en endring i
tenkningen og holdningen til hva et rusproblem
er, og hvordan vi som samfunn skal møte dette
problemet. Bakgrunnen er en erkjennelse av at
rusproblematikk først og fremst er en helseutfordring, ikke et straffepolitisk anliggende. I regjeringens mandat til Rusreformutvalget heter det:
«Straffeforfølgning av bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk har bidratt til stigmatisering, marginalisering og sosial utstøting
og kan ha stått i veien for å møte den enkelte
bruker med hensiktsmessige og tilpassede tilbud og oppfølging.»
I dette kapitlet går utvalget nærmere gjennom bakgrunnen for regjeringens rusreform ved å trekke
hovedlinjene i norsk narkotikapolitikk, fra den
straffedominerte fase fra omkring 1965 til den
straffekritiske og helserettede tilnærmingen på
2000-tallet frem til dagens avkriminaliseringsdebatt.
Et karakteristisk trekk ved rusfeltets historie
er at narkotikalovgivningen og det rettshåndhevende apparat som har vokst frem, har vært
sterkt preget av hvilket syn på bruk av narkotika
som til enhver tid har vært dominerende.
Bestemte handlinger i relasjon til bestemte illegale rusmidler har blitt kriminalisert. Sentrale
spørsmål er hvordan og hvorfor lovgivningen definerer bestemte handlinger som kriminelle, og
hvordan overtredelser som følge av det straffes.1
Kriminaliseringsprosesser kan imidlertid ikke
bare ses i lys av selve lovgivningen (de jure), men
også ut fra hvordan myndighetene faktisk håndhever lovgivningen (de facto). Det kan være stor
1

Houborg (2011); Ødegård (2011).

avstand mellom uttalte narkotikapolitiske formål og
politikk i praksis. Det er derfor viktig å se
narkotikapolitikken ikke bare ut fra hvordan regelverket har blitt utformet, men også i lys av hvordan
det har blitt implementert, og hvilke konsekvenser
dette har hatt på individ- og samfunnsnivå.
Formålet med gjennomgangen er å synliggjøre bakgrunnen for dagens regulering av narkotika til egen bruk og håndhevingen av reglene på
rusfeltet. En slik historisk rekonstruksjon av politikk, rett og praksis vil kunne bidra til å belyse
både tilsiktede og utilsiktede effekter av lovgivningen. Samtidig vil fremstillingen bidra til å synliggjøre rusreformens utgangspunkt og dens utfordringer.
I punkt 3.2 beskrives fremveksten av kontrollpolitikken, hovedsakelig gjennom kriminalisering
av befatning med narkotika til egen bruk. Rettspolitisk kritikk av kriminaliseringen behandles i
punkt 3.3. I punkt 3.4 behandles utviklingstrekk i
bruken av straff, før hovedlinjer i helse- og sosialpolitikken på rusfeltet behandles i punkt 3.5. I
punkt 3.6 gis en oversikt over behandlingstilbud
og tiltak som tar sikte på skadereduksjon. Punkt
3.7 tar for seg brukermedvirkning og brukerorganisasjoner. Øvrig ruspolitisk organisasjonsliv
beskrives overordnet i punkt 3.8. Avslutningsvis, i
punkt 3.9, omtales kort noen forhold som synes å
ha vært av betydning for dagens debatt om avkriminalisering,

3.2

Fremveksten av narkotikakontroll

3.2.1 Opiumslovene
Kriminalisering var ikke et sentralt tema i den
første narkotikapolitiske periode, fra opiumslovene av 1913 og frem til kriminalpolitikkens
gjennombrudd i 1965.2 Perioden blir omtalt som
2

Brit Bergesen Lind gjorde den første undersøkelsen av norsk
narkotikapolitikk, se Lind (1974). Lind karakteriserer utviklingen i ulike perioder ut fra overordnede kjennetegn som
«beredskapsfasen» (1913–1928), «den helsedominerte fase»
(1928–1965) og «den strafferettsdominerte fase» (1965–).

44

NOU 2019: 26

Kapittel 3

Rusreform – fra straff til hjelp

en strafferettslig «beredskapsfase»,3 men narkotikapolitikken i Norge, og i store deler av Europa,
ble frem til slutten av 1950-årene betraktet primært som et medisinsk anliggende.4 Bruken var i
hovedsak knyttet til en liten andel voksne som
hadde lovlig tilgang til morfin gjennom helsevesenet. Ikke-medisinsk bruk av narkotika ble sett på
som et helseproblem og var mest utbredt blant
medisinsk personell og pasienter som var blitt
avhengige gjennom medisinering og legeforeskrevede smertestillende preparater. Narkotikakontrollen hadde primært konsentrert seg om
faglige kvalitetsstandarder for legers utskrivningspraksis og å sikre mot uautorisert bruk av
legemidler utenfor det medisinske systemet.5
Helselovgivningen ble derfor skjerpet og kontrolltiltak innført for å hindre økende ikke-medisinsk
bruk av medikamenter blant helsepersonell og for
å få bedre kontroll med markedsføring og produksjon av potensielt avhengighetsskapende medikamenter. Samtidig ble det tidlig etablert et internasjonalt samarbeid på narkotikafeltet i form av forpliktende avtaler om streng kontroll med produksjon og innførsel av opiater og kokain som begrenset handlefriheten i narkotikapolitikken i årene
fremover.6
I Norge ble det som fremstilles som den første
narkotikapolitiske fase, innledet av at den første
loven om narkotika ble vedtatt.7 Gjennom lov
21. juni 1913 om ind- og utførsel av opium m.m.
(opiumsloven) ble det gitt særskilte lovbestemmelser om stoffer som i dag omtales som narkotika. Den direkte foranledningen til opiumsloven
var Norges tilslutning til en konvensjon undertegnet i Haag i 1912 om kontroll av den internasjonale opiumshandelen (se kapittel 7 for en redegjørelse for det folkerettslige samarbeidet om
bekjempelse av narkotikaproblemer).8 Overholdelse av konvensjonen krevde nye hjemler i norsk
intern rett for restriksjoner på omsetning av
opium, blant annet for å innskrenke inn- og utførsel av råopium og opium preparert for røyking.
Det ble lagt til grunn at overtredelser av forskriftene kunne straffes med bøter etter dagjeldende straffelov § 361 om overtredelse av forskrif3
4
5
6
7
8

Lind (1974).
Ødegård (2011).
Schiøtz (2017).
Hauge (1989b).
Lind (1974).
International Opium Convention, Haag, 23. januar 1912,
League of Nations, Treaty Series, vol. 8, s. 187. Konvensjonen trådte i kraft for Norge 12. november 1914. Om bakgrunnen for opiumsloven av 1913, se Ot.prp. nr. 19 (1913)
s. 1–3 og Ot.prp. nr. 28 (1963–64) s. 15.

ter om legemidler, gift eller andre sunnhetsfarlige
stoffer, eller om nødvendig § 339 nr. 2 om overtredelse av forskrifter gitt under trussel om straff.9
Det ble derfor ikke inntatt noen egen straffebestemmelse i loven.
Den 1. juni 1928 vedtok Stortinget en ny lov
om opium med videre. Etter lovens § 1 kom den til
anvendelse på «opium og andre bedøvende stoffer, som ansees egnet til misbruk og kan lede til
lignende skadevirkning – efter Kongens nærmere
bestemmelse».
Bakgrunnen for utarbeidelsen av loven av 1928
var en oppfatning av at bestemmelsene for ulovlig
befatning med opium og andre farlige stoffer ikke
var tilstrekkelige til å motarbeide den internasjonale organiserte «smughandel».10 Dette kom til
uttrykk blant annet gjennom en henstilling fra
generalsekretæren for Folkeforbundet til medlemslandene om å skjerpe straffene i sin nasjonale lovgivning,11 og en ny opiumskonvensjon ble inngått i
1925.12 En henvendelse fra Oslo politikammer til
Justisdepartementet beskrev utfordringer i
bekjempelsen av kokainomsetning.13 På den annen
side ville det, etter politikammerets vurdering, som
i det vesentlige ble tiltrådt av riksadvokaten, «formentlig ikke være praktisk og heller ikke rettferdig
å sette straff for kjøpere av giften; dels vil beviset
for salg derved kunne svikte, kfr. straffeprosesslovens § 177, og derhos er vel de fleste, som misbruker giften, i den forfatning, at kurbehandling –
og ikke straff – burde være det rette».14
Den nye loven forbød innførsel, omsetning, sending, gjennomførsel, utførsel og tilvirkning av stoffer som ikke var til medisinsk, vitenskapelig eller
teknisk bruk, og ga regjeringen kompetanse til å gi
nærmere bestemmelser om dette. Overtredelser
av loven av 1928 ble gjort straffbare med bøter eller
fengsel i inntil 6 måneder (eller begge deler), jf.
lovens § 4. Dette svarte til straffenivået for overtredelse av brennevinslovgivningen.15 Loven var i stor
utstrekning en fullmaktslov som ga regjeringen
mulighet til å fastsette bestemmelser i forskrift.
Blant annet skulle regjeringen fastsette hvilke
9

10
11
12

13
14
15

Ot.prp. nr. 19 (1913) Om utfærdigelse av en lov om ind- og
utførsel av opium m. m. s. 4. Se også Straffelovrådet (1967)
s. 6.
Ot.prp. nr. 38 (1928) Om utferdigelse av en lov om opium
m.v. s. 1.
Ot.prp. nr. 38 (1928) s. 1.
International Opium Convention, Gèneve 19. februar 1925,
League of Nations, Treaty Series, vol. 81, s. 319. Norge sluttet seg til konvensjonen 16. mars 1931.
Ot.prp. nr. 38 (1928) s. 4.
Ot.prp. nr. 38 (1928) s. 5.
Ot.prp. nr. 38 (1928) s. 6.
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stoffer som skulle omfattes av forbudet. Loven etablerte dermed dagens ordning med en narkotikaliste fastsatt i forskrift som kan oppdateres fortløpende uten behov for lovendringer.16
Som i all etterfølgende narkotikalovgivning ble
det i fastsettelsen av strafferamme i opiumsloven
ikke skilt mellom lovbrudd som gjaldt ulike typer
stoffer. Erverv (med eller uten vederlag) og besittelse uten lovlig atkomst ble gjort straffbart, med
samme strafferamme som innførsel og omsetning. Straffebudet ble ikke avgrenset mot kjøp av
stoff til egen bruk, slik Oslo politikammer hadde
tatt til orde for, men lovens ordlyd rammet derimot ikke uttrykkelig selve bruken av rusmidlene.

3.2.2

Forestillingen om narkotikaproblemet
som epidemi
På 1960-tallet oppsto et nytt narkotikaproblem som
skulle medføre en svært betydelig endring av samfunnets reaksjoner på narkotikalovbrudd. For det
første fikk bruken innpass i yngre aldersgrupper,
og det ble særlig uttrykt bekymring om ungdommers bruk av narkotika. Bekymringen knyttet til
voksne menneskers ikke-medisinske bruk av legemidler kom i bakgrunnen. Et hovedtema var frykten for en fremtidig utvikling av narkotikabruken
og forestillingen om den «unge narkotikabrukeren» som svak, et lett påvirkelig offer for moderne
rotløshet, tap av mening og fremmedgjøring.17
I tillegg oppsto et nytt bruksmønster18 knyttet
til nye stoffer, først og fremst cannabis, men også
sterke hallusinogene stoffer. Oppmerksomheten
ble i stor grad rettet mot farene ved bruk av cannabis, som ble sett på som et meget skadelig stoff
som kunne føre til psykotiske tilstander, og hvor
engangsbruk kunne føre til dyp avhengighet.19
Bruk av narkotika ble nå primært forstått som
et sosialt fenomen og ikke lenger hovedsakelig
som enkeltindivider som utviklet avhengighet på
bakgrunn av medisinsk behandling. Bruken var
ikke primært knyttet til bestemte problemer ved
den enkelte ungdom, men ved særskilte normer,
holdninger og verdier i en definert gruppe – ungdom brukte narkotika for rusens skyld, til egen
nytelse og i fellesskap med andre i miljøer der den
sosiale kontrollen var svak.

17
18
19

En epidemimodell ble styrende for forståelsen
av narkomani.20 Narkotikaproblemet ble ikke
bare knyttet til sosialt avvik, mangel på uformell
sosial kontroll og kriminalitet, men ble også sett
på som smittsomt. I Skandinavia hadde helsedirektør Karl Evang og den svenske legen Nils Bejerot
stor betydning for den sosialmedisinske epidemimodellens gjennomslag. I en toneangivende artikkel i Läkartidningen i 1965 skriver Bejerot at
«hver misbruker bør […] betraktes som en potensiell smitterisiko for epidemiens videre utvikling».21 Smittefare- og epidemimetaforene ble
grunnleggende og udiskutable forestillinger i
synet på narkotika, og medisinskfaglige oppfatninger om stoffenes sterkt skadelige og avhengighetsskapende virkninger preget debatten.

Den strafferettsdominerte periode

3.2.2.1
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Se någjeldende forskrift 14. februar 2013 nr. 199 om narkotika.
Evang (1973).
Sandberg og Pedersen (2010).
Schiøtz (2017).

3.2.2.2

Åpne russcener og den politiske debatten
om narkotikaproblemet
Mot slutten av 1960-tallet oppsto også et nytt
narkotikarelatert fenomen som i flere tiår skulle
bli gjenstand for økt bekymring, debatt og omfattende medieoppmerksomhet: «åpne russcener».22
Den første åpne russcenen for narkotika i Norge
ble etablert våren 1966, da en gruppe ungdommer
som brukte og omsatte narkotika, i all hovedsak
cannabis, begynte å samle seg i Slottsparken i
Oslo.23 Det samme skjedde i Nygårdsparken i
Bergen.24 Dette markerte starten på det åpne rusmiljøet som et storbyproblem, et problem som
skulle få stor oppmerksomhet og kontrollpolitisk
betydning i tiden fremover. I starten besto denne
russcenen av ungdom fra relativt gode kår, inspirert av ungdomsopprør og hippiekultur i USA og
Europa, og den ble satt i sammenheng med en
eksperimenterende og opposisjonell livstil i protest mot foreldregenerasjonens konformitetspress
og materialistiske verdier.25
Denne lille ansamlingen av ungdom i Slottsparken fikk omfattende dekning i norske
medier.26 Slottsparkmiljøet ble fremstilt som en
smittekilde som kunne spre seg til en hel ungdomsgenerasjon. Bekymringen var knyttet til at
20
21
22

23
24
25
26

Hauge (2000).
Bejerot (1965) i Läkartidningen, s. 4234, sitert på norsk i
Ødegård (2011) s. 5.
En åpen russcene kan defineres som en permanent konsentrasjon av rusmiddelmisbrukere i et bestemt offentlig
område der salg og bruk av narkotika skjer åpenlyst, se
Bless, Koot og Freeman (1995).
Olsen og Skretting (2006).
Lundeberg og Mjåland (2017).
Christie (1968), Olsen (under utgivelse).
Ødegård (2011).
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miljøets rusadferd var et uttrykk for en aksepterende holdning til nytelsesbruk av cannabis blant
relativt alminnelige unge mennesker, som ikke
bare var forbeholdt en liten, avvikende subkultur.
Ordskiftet om problemet med åpne russcener
var til tider tilspisset. For eksempel lød et spørsmål fra en stortingsrepresentant til justisministeren i 1970 slik:27
«Vil Justisministeren foerta (sic) seg noe for å
rive opp i det internasjonale narkotikamiljøet i
Slottsparken som på grunn av at tilreisende ungdom lærer å bruke stoffet der, er blitt en smittekilde for hele landet, og er Justisministeren
merksam på at Oslos sentrale park og Slottets
omgivelser på denne måte blir tilsvinet og dermed skjemmer landets hovedstad?»
I svaret fra justisministeren, som bygget på en
redegjørelse fra politimesteren i Oslo, ble det
blant annet uttalt at det «dreier seg om en viss
type ungdom som gjerne slår seg til på bestemte
sentrale steder i storbyene, særlig i tunnelbaner,
torv og parker, hvor de på grunn av sitt ofte
påfallende ytre og sin opptreden som regel ikke
unnlater å vekke oppmerksomhet – ja, irritasjon».28 Politiets vurdering var at denne ungdomsgruppen som sådan ikke representerte noe
«vesentlig ordensmessig problem», men det ble
opplyst at en i tiden fremover ville «ha sin oppmerksomhet rettet på forholdene».29
De åpne russcenene endret karakter utover
1970-tallet. Fra å omfatte middelklasseungdom og
hippiekultur ble russcenene tilholdssted for en ny
subkultur av vanskeligstilte mennesker med
belastet sosial bakgrunn som brukte sterkere
stoffer.30 Rusmiljøene ble en arena for profittbasert omsetning av stoff utenfor helsevesenet og
medisinsk kontroll, og denne distribusjonen vakte
bekymring. Mange som frekventerte miljøet, bar
synlig preg av livsstilen og rusbruken og fremsto
slitne og med dårlig helsetilstand. Det oppsto en
offentlig og politisk debatt om at unge mennesker
som både brukte ulovlige stoffer og var i en dårlig
helsetilstand, oppholdt seg i storbyenes sentrum.31 Det handlet nå også om marginaliserte
grupper som skaffet seg rusmidler ved hjelp av

ulike kriminelle aktiviteter, såkalt narkotikarelatert kriminalitet.
Selv om det ikke fantes sikre tall over omfanget av problemet, ble siste halvdel av 1960-tallet
og første del av 1970-tallet preget av panikk, og
debatten inneholdt sterke elementer av moralsk
fordømmelse og av stereotype karakteristikker av
de gruppene som var i befatning med narkotika.32
Endringen i narkotikapolitikken fra 1960-tallet
og til i dag må forstås ut fra at problemets karakter
faktisk endret seg, men også at forestillingen om
problemets karakter endret seg.33 En sterk bekymring knyttet til forestillingen av rusmisbruk som
smittefarlig, med stort vekstpotensial, er beskrevet
som den avgjørende drivkraften bak nødvendigheten av å innføre en formell sosial kontroll av misbrukere gjennom kriminalisering av narkotika.34
Ifølge en analyse av språkbruk og argumentasjon i Stortinget om narkotikaproblemet i perioden 1966–2001 var debattene i perioden 1966–
1976 preget av stor grad av enighet, og i liten grad
egentlig diskusjon.35 En overordnet konklusjon i
studien er at stereotype fremstillinger preget de
narkotikapolitiske debattene, mens vitenskapelige
konstruksjoner av narkotikaproblemet har spilt en
underordnet rolle.36 Dette innebærer at narkotikapolitikken i liten grad ble gjenstand for kritisk
drøfting.37

3.2.2.3

Lov 20. juni 1964 nr. 5 om legemidler med videre
(legemiddelloven av 1964) avløste opiumsloven av
1928. Lovens § 22 gjorde det forbudt «uten lovlig
adkomst å være i besittelse av narkotika mv. og å
skaffe seg adgang til å få kjøpt slike varer under
falske opplysninger». En forskriftsbestemmelse
gitt i medhold av loven forbød også selve bruken
av stoffene.38 Den alminnelige strafferammen for
32
33
34
35
36

27

28
29
30
31

Stortingstidende inneholdende 114. ordentlige Stortings
forhandlinger 1969–70, forhandlinger i Stortinget. 20. mai
1970, spørsmål 8 s. 2796.
Ødegård (2011).
Ødegård (2011).
Olsen og Skretting (2006).
Olsen (under utgivelse).

Nye lovbestemmelser i møte med nye
former for bruk av narkotika:
legemiddelloven av 1964 § 43 og
straffeloven av 1902 § 162 (1964–68)

37
38

Christie (1968); Sander (2011).
Ødegård (2011) s. 4.
Se også Houborg (2011) om en tilsvarende situasjon i
Danmark.
Sander (2011) del 6.1.
Sander (2011).
Sander (2011).
Skretting og Amundsen (2018); Skretting (2013). Se også
Straffelovrådet (1967) s. 8 og 19. I Høyesteretts kjennelse
publisert i Rt. 1967 s. 612, ble det avgjort under dissens at lov
4. desember 1992 nr. 132 om legemidler mv. ga tilstrekkelig
hjemmel til forskriftens straffebud mot bruk, selv om bruk
ikke var nevnt i hjemmelsloven. Bestemmelsene ga ikke
grunnlag for rettsvillfarelse som utelukket straffeskyld.
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overtredelse av loven, eller forskrifter, forbud
eller påbud gitt med hjemmel i loven, ble satt til
bøter eller fengsel inntil tre måneder, jf. § 43.
Bestemmelsens tredje ledd hevet strafferammen
til 2 år dersom den straffbare handlingen gjaldt
stoffer som var omfattet av lovens kapittel VI om
narkotika med videre.39
I september 1966 ba Justis- og politidepartementet Straffelovrådet, Det sakkyndige råd for
strafferettslige spørsmål,40 vurdere spørsmålet om
hvorvidt den gjeldende straffebestemmelsen for
ulovlige handlinger vedrørende narkotika var tilstrekkelig. Dette omfattet en vurdering av forhøying av strafferammen og den lovtekniske utformingen og plasseringen av straffebestemmelsen.41 På
dette tidspunktet var den strengeste straff som var
blitt idømt for ulovlige handlinger knyttet til narkotika, ubetinget fengsel i 10 måneder.42
Bakgrunnen for at disse spørsmålene nå ble
viet fornyet interesse fra et strafferettslig synspunkt, var at narkotikaproblemer ble ansett å ha
antatt en ny form (se punkt 3.2.2.1). I departementets proposisjon på grunnlag av Straffelovrådets
innstilling i 1967 beskrives en ny og annerledes
rusproblematikk, der stoffene brukes i grupper
av ungdomsmiljøer og skaffes til veie gjennom
internasjonale «narkotikabander» heller enn via
ordinære medisinske kanaler.43
Straffelovrådet påpekte samtidig at «forbud og
straff i seg selv er utilstrekkelig til å løse vedkommendes personlige og sosiale problemer», og at
det «overfor mange misbrukere først og fremst vil
være behov for hjelpe- og støttetiltak, og i flere tilfelle for et kurativt påvirkningsarbeid».44
Konklusjonen om at det likevel var behov for å
strafflegge besittelse og bruk av narkotika synes
hovedsakelig å støtte seg til tre grunnleggende
synspunkter:
For det første viste Straffelovrådet til Bejerots
forskning på smitterisiko forbundet med narko39
40

41
42

43
44

Se også omtale av bestemmelsen i Straffelovrådet (1967),
s. 7.
Det sakkyndige råd for strafferettslige spørsmål var et
ekspertorgan som ble opprettet i 1947. Organet skulle
utrede og legge frem forslag til endringer i straffelovgivningen etter nærmere oppdrag fra Justisdepartementet. Rådet
besto av faste sakkyndige medlemmer og ble ledet av en
jurist. Annen ekspertise kunne bli engasjert i enkeltutredninger etter behov. Rådet var virksomt frem til 2000. I 2019
ble Straffelovrådet imidlertid gjenopprettet.
Straffelovrådet (1967).
Ot.prp. nr. 46 (1967–68) Om lov om endrede straffebestemmelser for overtredelser av regler i lovgivningen om narkotika m. m. s. 15.
Ot.prp. nr. 46 (1967–68) s. 5.
Se Straffelovrådet (1967) s. 15–16.
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tikabruk, og la til grunn at «enhver misbruker av
narkotiske stoffer – i en situasjon som den vi har
nå – [må] betraktes som en potensiell smitterisiko
for epidemiens videre utvikling».45 Samfunnet
måtte «søke å hindre utglidning på dette område
ved å anvende midler som kan virke bremsende,
herunder sanksjoner av strafferettslig karakter».46
For det andre ble det lagt vekt på den antatte
virkningen straffebud har på befolkningens
atferd:
«Straffebud mot uhjemlet besittelse og uberettiget bruk av narkotika kan virke med til å
forme almenhetens innstilling til slike giftstoffer og til å prege almenhetens adferd på
dette område. Denne moral- og vanedannende
virkning må anses å ha særlig betydning i en tid
da bruk av slike midler blir mer alminnelig
kjent enn før og appellerer til nyfikenhet og
interesse, ikke minst blant ungdom. Den
omstendighet at uberettiget bruk er straffbar,
må også antas å virke avskrekkende overfor en
del av dem som ellers kan tenkes å ville innlate
seg på misbruk av narkotika.»47
For det tredje ble det lagt vekt på at strafferettslige reaksjoner i visse tilfeller kan skape et handlingsrom for nødvendig medisinsk behandling.
Det ble i denne forbindelse vist til muligheten for
å bruke påtaleunnlatelse eller betinget dom for å
iverksette terapeutiske tiltak og muligheten for
iverksette kurativt påvirkningsarbeid ved fullbyrdelse av en dom på ubetinget fengselsstraff.
På grunnlag av Straffelovrådets innstilling ble
det i 1968 vedtatt endringer i bestemmelsene i
legemiddelloven av 1964 om straff for bruk og
besittelse av narkotika.48 Lovens § 22 første ledd
ble revidert slik at det fremgikk uttrykkelig av
bestemmelsen at også bruk av narkotika uten lovlig atkomst var forbudt og straffbart, med en
strafferamme på bøter eller fengsel i inntil 3 måneder, jf. § 43 første ledd. Etter § 43 annet ledd var
innførsel, utførsel, gjennomførsel, omsetning,
utlevering, sending eller besittelse av narkotika, jf.
45

46
47
48

Straffelovrådet (1967) s. 16. Se også Ot.prp. nr. 46 (1967–
68) s. 14, der Straffelovrådet skriver om en utvikling med
«et epidemi-lignende narkotika-misbruk blant ungdom». Se
også Ot.prp. nr. 46 (1967–68) s. 7, der departementet
beskriver Straffelovrådets syn: «I denne forbindelse pekes
det på at enhver narkotikamisbruker i den situasjon som vi
nå har, representerer en potensiell smitterisiko for andre.»
Straffelovrådet (1967) s. 16.
Straffelovrådet (1967) s. 16.
Se lov 14. juni 1968 om endrede straffebestemmelser for
overtredelser av regler i lovgivningen om narkotika m.m.
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lovens kapittel VI, straffbart med bøter eller fengsel inntil 2 år.
I lovvedtaket fra 1968 ble det også innført en
ny § 162 i straffeloven av 1902. Denne nye § 162
oppstilte en strafferamme på fengsel i inntil 6 år:
«Den som til et større antall personer eller mot
betydelig vederlag eller under andre særlig
skjerpende omstendigheter ulovlig overdrar
eller medvirker til å overdra stoffer som etter
lov eller regler fastsatt med hjemmel i lov anses
som narkotika, straffes med fengsel inntil seks
år. Bøter kan anvendes sammen med fengselsstraff.
På samme måte straffes ulovlig tilvirkning,
innførsel, utførsel, gjennomførsel, erverv,
utlevering, sending eller oppbevaring av slike
stoffer for å foreta omsetning som nevnt i første
ledd, eller medvirkning hertil.»49
Bestemmelsen fikk etter hvert det uoffisielle kortnavnet «proffparagrafen».50
En viktig kontrollpolitisk diskusjon som ble
reist i kjølvannet av lovreformarbeidet, var spørsmålet om farlighetskriteriet, nærmere bestemt om
lovovertredelser som omfattet cannabis, skulle
straffes mildere. Skadevirkningen av cannabis i
forhold til andre stoffer ble i proposisjonen fra
1967 viet særskilt oppmerksomhet. Bakgrunnen
var en særskilt orientering om hallusinogener og
marihuana utarbeidet av dosent dr.med. Nils
Retterstøl som var bilagt Straffelovrådets innstilling. På grunnlag av tilgjengelig forskning basert
på materiale fra Bengalen, Egypt og USA, og med
henvisning til foreliggende forskningslitteratur,
konkluderte Retterstøl slik:
«Det er neppe tvil om at marihuana må sies å
være et farlig stoff. Det er forståelig, og etter
min mening, riktig at man forsøker å forhindre
at dette stoff vinner innpass i vårt land, så
meget mer som marihuana overhodet ikke har
noen anvendelse som legemiddel.»51

bisharpiks var underlagt vidtgående kontrolltiltak
etter FNs narkotikakonvensjon av 1961, og at en
derfor ikke uten å bryte konvensjonen kunne gå
inn for å behandle marihuana «som et forholdsvis
uskyldig stoff».52 Departementet bemerket videre
at man «[u]ansett hvor store eller små skader brukerne av marihuana måtte påføre seg selv» måtte
ta hensyn til at den som bruker stoffet i en
gruppe, i praksis vil påvirke andre til å gjøre det
samme, og at «når man først har etablert et narkotikamiljø, vil det lett kunne skje en utglidning til
verre misbruk».53
Selv om det i lovendringsdebatten ble differensiert mellom ulike stoffer og deres potensial for
avhengighet og skader ved bruk, ble det ikke
foreslått ulike strafferammer for bruk eller salg av
ulike stoff. Frykten for ufarliggjøring av mildere
stoffer ved et slikt skille ble ansett som viktig.
Oppfatningen av cannabisbruk som et startpunkt
for misbruk og av den sosiale smittefaren ved
enhver bruk gjorde det ikke ønskelig å forskjellsbehandle rusmidlene i strafferettslig forstand.
Signaleffekten om farligheten av alle stoffer ble
fortsatt ansett som et viktig narkotikabekjempende virkemiddel.

3.2.2.4 Straffeskjerpelser (1972–1981)
Strafferammene for narkotikalovbrudd i straffeloven § 162 ble i perioden 1972–1981 hevet to
ganger. Etablering av et tydeligere skille mellom
brukere og storskalaselgere (de profesjonelle) ble
en viktig kriminalpolitisk distinksjon for de
straffeskjerpende forslagene i denne perioden. En
moralsk fordømmelse av selgere som profitterte
på andres ulykke, var en dominerende bakgrunn
for lovendringsdebatten.54 For å ramme disse ble
strafferammen i § 162 først hevet fra 6 til 10 år i
1972.55 I forarbeidene til lovendringen ble det lagt
til grunn at
«narkotikaforbrytelser av profesjonell karakter
må betraktes som noen av de mest alvorlige
forbrytelser i vårt samfunn. […] Det understrekes at det er med sikte på å ramme profesjonelle narkotikaforbrytere at forhøyelsen
foreslås. Forslaget har ingen betydning for
straffene overfor de rene brukere, som mer må

På grunnlag av denne sakkyndige vurderingen la
departementet til grunn at bruk av marihuana
ikke i særlig grad fører til fysisk avhengighet av
stoffet, men at det kan medføre psykisk avhengighet. Videre ble det påpekt at cannabis og canna49
50
51

Se lov 14. juni 1968 om endrede straffebestemmelser for
overtredelser av regler i lovgivningen om narkotika m.m.
Ot.prp. nr. 62 (1980–81) Om lov om endringer i straffeloven
m.m. s. 25.
Straffelovrådet (1967), bilag 1 s. 28.

52
53
54
55

Ot.prp. nr. 46 (1967–68) s. 18.
Ot.prp. nr. 46 (1967–68) s. 18.
Ødegård (2011).
Lov 21. april 1972 nr. 18 om endringer i den alminnelige
borgerlige straffelov 22. mai 1902 nr. 10.
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betraktes som offere [sic] enn som gjerningsmenn».56
I 1981 ble straffen ytterligere skjerpet. Justis- og
politidepartementet konstaterte at strafferammen
på inntil 10 år var «sprengt» – straffutmålingspraksis hadde beveget seg «helt opp mot maksimumsgrensen».57 Det ble blant annet vist til dommer
der det var utmålt 9 års fengsel for to personer
som fungerte som kurérer for et parti på 14 kilo
heroin, og 10 års fengsel for personer som hadde
stått for planlegging og gjennomføring av omsetning av store mengder hasj. Departementet la til
grunn at det kunne tenkes enda grovere tilfeller
enn dette, og at det for de grovere tilfellene ville
være behov for en enda høyere strafferamme. På
dette grunnlaget ble det foreslått å heve strafferammen til fengsel i inntil 15 år. Departementet
presiserte at det ved dette ikke mente det var
grunn til noen skjerping i straffutmålingspraksis
for mindre alvorlige overtredelser av straffeloven
§ 162.58 Den foreslåtte lovendringen ble vedtatt
samme år.59
Forestillingen om «de profesjonelle» som lå til
grunn for straffeskjerpelsene, skulle imidlertid bli
omdiskutert i de kriminalpolitiske diskusjonene
som fulgte på 1980-tallet (se omtale nedenfor).
Bakgrunnen var blant annet en undersøkelse av
bruk av «proffparagrafen» som ble gjort av straffelovrådet (1982), som, i tråd med funn i flere tidligere og senere studier,60 viste at paragrafen først
og fremst rammet narkomane med tung rusmiddelbruk og dårlige levekår, stikk i strid med
intensjonen i loven om å ramme bakmenn.

Omorganisering av
straffebestemmelsene for
narkotikalovbrudd og fastsetting av
gjeldende strafferammer (1984)
Straffelovrådet avga i 1982 en innstilling etter
mandat fra Justisdepartementet om å foreslå
endringer i gjerningsbeskrivelsen og strafferammen i straffeloven § 162. Bakgrunnen for
mandatet var en oppfatning om at forholdet mel-

lom legemiddelloven § 43 og straffeloven § 162,
samt ordlyden i § 162, gjorde bestemmelsen
vanskelig tilgjengelig.61
Straffelovrådet la til grunn at narkotika utgjør
en fare for menneskers liv og helse, i likhet med
enkelte andre straffbare handlinger som bar
lovens strengeste straff. Samtidig ble det påpekt
at sammenligningen av disse handlingene var
vanskelig, ettersom det var tale om skade på personer som selv medvirket til den risiko de utsatte
seg for.62 Basert på en undersøkelse av rettspraksis63 konstaterte rådet videre at «klientellet
etter strl. § 162 er blitt mindre profesjonelt preget» enn det man regnet med ved innføringen av
bestemmelsen i 1968, at det hadde blitt flere saker
etter bestemmelsen enn antatt, og at mange av de
domfelte var preget av vanskelige familie- og oppvekstforhold:
«De rene profesjonister som selv ikke bruker
narkotika, er i klart mindretall i domsmaterialet, og de helprofesjonelle toppfigurer innen
internasjonal, organisert narkotikadistribusjon
er knapt nok representert i materialet. Det
store flertall av de domfelte selgerne ser ut til å
ha utviklet seg gradvis fra stoffmisbrukere til
selgere.»64
Straffelovrådet la dessuten til grunn at det var
vanskelig å vurdere hvor stor betydning den
enkelte selger i virkeligheten har:
«Om en selger trekker seg ut eller blir satt ut av
spill, kommer kanskje andre inn. Så lenge det
finnes et marked som gir utsikt til stor fortjeneste med akseptabel risiko, må man regne
med at det finnes leverandører som vil utnytte
situasjonen.»65

3.2.2.5

56
57
58
59

60

Ot.prp. nr. 5 (1971–72) Om lov om endringer i den alminnelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902 nr. 10 s. 5.
Ot.prp. nr. 62 (1980–81) s. 28.
Ot.prp. nr. 62 (1980–81) s. 28–29.
Lov 12. juni 1981 nr. 62 om endringer i straffeloven m.m.
(reglene om betinget dømte, prøveløslatte m.m., heving av
strafferammen for grove narkotikalovbrudd, oppheving av
livstidsstraffen).
Lind (1974); Bødal (1982); Shammas, Sandberg og Pedersen (2014).
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Det ble videre stilt spørsmål ved om straffenivået
har betydning for straffens allmennpreventive
virkning overfor omsetning av narkotika:
«De store narkoforhandlerne vil satse på sjansen for å unngå straff; de aller største vil oppholde seg i utlandet, langt utenfor norsk rekkevidde. Om maksimumsstraffen i tilfelle av opp61
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Historikken er beskrevet i NOU 1982: 25 Narkotikalovbrudd, ran og heleri s. 7–10. Se også Ot.prp. nr. 23 (1983–
84) s. 20.
NOU 1982: 25 s. 34.
Forsker Kåre Bødal gjennomførte denne undersøkelsen,
som ble publisert i boken 350 narkotikaselgere i 1982.
NOU 1982: 25 s. 32.
NOU 1982: 25 s. 34.
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dagelse og pågripelse er 15, 20 eller 21 år, må
antas å spille en underordnet rolle.»66
Rådet mente videre at det for straffebestemmelsenes allmennpreventive virkning var «langt viktigere at grensekontrollen og narkotikapolitiets
spanings- og etterforskningsvirksomhet er mest
mulig effektiv».67
Straffelovrådet fant likevel tilstrekkelige grunner som talte for en adgang til å benytte lovens
strengeste straff. En høyere strafferamme ble
ansett ønskelig dersom man skulle lykkes å få tak
i en av de «virkelig store organisatorer av den
internasjonale handel med de aller farligste narkotika». Videre ble det anført at straffeskjerpelsen
kunne ha en viss symbolverdi «som uttrykk for
samfunnets syn på straffverdigheten av forholdet».68
Det ble derfor foreslått å heve maksimumsrammen til fengsel i inntil 21 år for grove
narkotikalovbrudd som gjaldt et meget betydelig
kvantum av særlig farlig stoff. For grove narkotikaovertredelser skulle maksimalstraffen være
fengsel i 15 år dersom saken gjaldt et særlig farlig
stoff, og fengsel i 10 år for andre typer narkotika.
Dersom det gjaldt et «ubetydelig kvantum av
stoff som ikke regnes til de særlig farlige», skulle
forholdet etter Straffelovrådets forslag derimot
ikke straffes etter straffeloven § 162, men etter
det mildere straffebudet i legemiddelloven
§ 43.69
Straffelovrådet foreslo følgende definisjon av
særlig farlig stoff: «heroin, morfin, amfetamin,
kokain, LSD og andre stoffer som i farlighetsgrad
kan sidestilles med noen av disse».70 For de andre
stoffene påpekte rådet at det var en «slik vesensforskjell i farlighet sammenliknet med de harde
stoffene, at det også bør komme til uttrykk i
strafferammen».71 Det ble dessuten ansett som
ønskelig å muliggjøre en enklere behandling av
de mindre alvorlige narkotikaovertredelsene,
gjennom en avgjørelse om bøteforelegg eller en
advarsel gitt av politiet.72
Straffelovrådets forslag ville innebære at
momenter som i praksis har stor betydning for
66
67
68
69
70
71
72

NOU 1982: 25 s. 35
NOU 1982: 25 s. 35.
NOU 1982: 25 s. 34–35.
Se Straffelovrådets lovutkast § 162 første ledd annet punktum.
NOU 1982: 25 s. 58.
Straffelovrådets lovutkast § 162 tredje ledd tredje punktum,
inntatt i NOU 1982: 25 s. 35.
NOU 1982: 25 s. 33 og 47.

påtalemaktens og domstolenes faktiske reaksjoner på narkotikalovbrudd, nemlig stoffets art og
farlighet, ble nedfelt i loven.73 Straffelovrådets forslag om å la stoffets farlighet få avgjørende betydning ble ikke videreført i Justis- og politidepartementets proposisjon. Departementet medga at det
var problematisk at den eksisterende bestemmelsen, som ikke skilte mellom ulike typer stoffer, ga
«så liten veiledning med hensyn til straffverdigheten av de enkelte lovbrudd og derved ved straffutmålingen».74 Imidlertid mente departementet at
det ville være uheldig om en ulik maksimumsstraff «skulle bidra til en større sosial akseptering
av for eksempel cannabis eller tolkes slik at myndighetene ser på en betydelig omsetning av slike
stoffer som mindre alvorlig».75
Samtidig med hevingen av strafferammen for
de mest alvorlige narkotikalovbruddene til inntil
21 års fengsel ble strafferammen for bruk eller
besittelse av narkotika satt til fengsel i inntil 6
måneder, jf. legemiddelloven § 43 annet ledd. For
besittelse innebar dette en reduksjon fra den tidligere strafferammen på inntil 2 år, mens det for
bruk innebar en dobling av strammerammen.
Som følge av hevingen av strafferammen for bruk
av narkotika gikk lovbruddet fra å være en forseelse til en forbrytelse, jf. dagjeldende straffelov
§ 3. Etter departementets syn fikk man dermed
markert lovbruddets grovhet. Forsøk på bruk av
narkotika ble etter dette straffbart, noe som etter
departementet syn ikke var urimelig.76
Det ble påpekt at det var hensiktsmessig at
politiet, som følge av hevingen av strafferammen
for bruk, heretter kunne pågripe og varetektsfengsle personer som var mistenkt kun for bruk
av narkotika.77
Perioden 1965–1984 ble dermed en fase preget
av straffeskjerpelser og kontrolltiltak.78 Den
strafferettslige utviklingen i denne perioden står i
en særstilling i både norsk og internasjonal målestokk.79 Det hersket en sterk tiltro til effekten av
høye straffer, og avskrekkelse av dem som sto i
fare for å begynne å bruke narkotika, særlig de
unge, preget straffediskusjonene.

73
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75
76
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78
79

Slik Justisdepartementet la til grunn i Ot.prp. nr. 23 (1983–
84) s. 18–19.
Ot.prp. nr. 23 (1983–84) Om lov om endringer i straffeloven
m. v. (narkotikalovbrudd, ran og heleri) s. 19.
Ot.prp. nr. 23 (1983–84) s. 19.
Ot.prp. nr. 23 (1983–84) s. 15–16.
Se Ot.prp. nr. 23 (1983–84) s. 15.
Hauge (1992).
Olsen (under utgivelse).
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3.2.3

Straffelovkommisjonens forslag til
avkriminalisering (2002)

Mens straffelovgivningen i 1980- og 1990-årene
hadde gått mest i straffeskjerpende retning, kan
Straffelovkommisjonens80 innstilling i 2002
betraktes som et tydelig brudd i norsk narkotikakontrollpolitikk. For første gang fremmet et
offentlig utvalg forslag til lovendringer for å avkriminalisere bruk av narkotika, samt erverv og
besittelse av narkotika til egen bruk.81
Forslaget må ses i sammenheng med en
sterk økning i bruk av narkotikastraffer fra
midten av 1990-tallet, som nådde en foreløpig
historisk topp i 2001,82 uten at de høye strafferammene hadde noen beviselig avskrekkende
effekt på befolkningens bruk av narkotika.83 Innstillingen ga generelt uttrykk for et langt mer
nyansert syn på straff som adferdsstyrende
virkemiddel enn det synet som tidligere hadde
preget narkotikadebatten.84 Kommisjonen la til
grunn at det kreves en moralsk begrunnelse for
å gjøre en bestemt handlemåte straffbar, ettersom selve straffleggingen innebærer at staten tilfører innbyggerne et tilsiktet onde.85 Det ble
påpekt at lovgiver
«i mange sammenhenger har hatt en for optimistisk tro på hva som kan oppnås med straff.
I mange tilfeller kan det se ut til å ha vært en
kort vei fra en handlingstype har vært mislikt
av de styrende myndigheter, til den har blitt
belagt med straff. Forholdet mellom straffens
nyttevirkninger og omkostninger har ikke alltid blitt tilstrekkelig vurdert i denne sammenhengen».86
80

81

82
83

84
85
86

Straffelovkommisjonen var et ekspertutvalg som først ble
oppnevnt i 1980 for å foreta en fullstendig revisjon av hele
straffelovgivningen, se Finstad (2005–2007). Kommisjonens utga i perioden 1983–2002 flere utredninger. Delutredningen NOU 2002: 4 Ny straffelov – Straffelovkommisjonens delutredning VII, der avkriminalisering
ble foreslått, var det siste arbeidet kommisjonen utførte.
Flertallet i Straffelovkommisjonen, som gikk inn for å
avkriminalisere bruk av narkotika, besto av medlemmene
Coward, Hauge og Sulland, se NOU 2002: 4 s. 80–81 og
s. 330–331. Mindretallet, som ikke sluttet seg til forslaget
om avkriminalisering, besto av lederen Høgetveit og
medlemmet Fossgard, se NOU 2002: 4, s. 81 og 331.
FHI (2018c).
Rettssosiologen Ragnar Hauge, som var medlem av kommisjonen, beskriver hvordan den strenge strafferettspolitikken var basert på en oppfatning av at narkotikaproblemet forverret seg, uten at dette hadde forskningsmessig
belegg, se Hauge (2000).
Andenæs (2002).
NOU 2002: 4 kapittel 4.2.3.
NOU 2002: 4 s. 83.
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Kommisjonens flertall, som foreslo avkriminalisering, anså det å hindre utbredelsen av narkotika
som en oppgave av helse- og sosialpolitisk art, der
andre virkemidler enn straff måtte benyttes.87 Det
ble lagt vekt på at skadefølgeprinsippet, som innebærer at «straff bare bør brukes som reaksjon på
handlinger som medfører, eller kan medføre, at
noen påføres skade», tilsier at den enkeltes egen
bruk av narkotika ikke rettferdiggjør bruk av
straff mot brukeren.88
Videre ble menneskelige hensyn knyttet til
belastningen ved den stigmatiseringen som
straffeforfølgningen innebærer, brukt som argument for avkriminalisering. Det ble lagt til grunn
at den «stigmatiserende effekt som en strafforfølgning har, vil […] kunne føre til at de sosiale
båndene til ikke-brukende miljøer svekkes, og at
vedkommende lettere vil kunne fortsette i et
brukermiljø».89 Også et lavt straffenivå vil ramme
urimelig, mente kommisjonens flertall. For de
langtkomne brukerne talte etter flertallets syn
«rent menneskelige hensyn» for en avkriminalisering. Kommisjonen påpekte også at det finnes
hjemler for å gripe inn overfor brukere av narkotika innen helse- og velferdsretten og barnevernloven.90
Annen befatning med narkotika skulle fortsatt
være straffbart, jf. kommisjonens lovutkast § 25-1,
som i stor grad videreførte straffeloven 1902
§ 162. Kommisjonen sto også samlet om en nedkriminalisering ved et forslag om en reduksjon av
maksimumsstraffene for narkotikaforbrytelser og
en reduksjon av narkotikastraffene generelt.
Kritikken mot kriminaliseringen og straffenivået på narkotikafeltet innebar en prinsipiell
drøfting av behovet for å unngå uforklart forskjellsbehandling i lovreguleringen. I innstillingen
ble det argumentert for at det var et misforhold
mellom straffenivået for narkotikalovbrudd og for
annen kriminalitet, for eksempel særdeles alvorlige sedelighetssaker og drap. Kommisjonen
fremhevet også som et problem at strafferammene i Norge sto i en særstilling i forhold til
de andre nordiske landene. Det ble vist til at maksimumsstraffen for narkotikaforbrytelser hadde
blitt betydelig forhøyet i løpet av relativt kort tid,
fra maksimumsstraffen på inntil 2 års fengsel som
gjaldt frem til 1968, til den betydelige skjerpelsen
til inntil 21 års fengsel i 1984, uten at det hadde
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89
90

NOU 2002: 4 kapittel 9.11.1.
NOU 2002: 4 kapittel 4.2.2.
NOU 2002: 4 kapittel 9.11.1.
NOU 2002: 4 kapittel 9.11.1.
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hatt «nevneverdig betydning for omfanget av den
ulovlige narkotikaomsetningen her i landet».91
Kommisjonen foreslo 10 års fengsel som øverste strafferamme for grov narkotikaovertredelse.92 Bestemmelsen om grov narkotikaovertredelse skulle bare komme til anvendelse på overtredelser som gjaldt «et meget betydelig kvantum
av et særlig farlig stoff».93 Kommisjonen kom til
enighet om at det er en vesensforskjell i farlighet
mellom cannabisstoffene og de harde stoffene,
slik som heroin, kokain og amfetamin, og at dette
burde gjenspeiles i lovgivningen. Det ble dermed
foreslått å lovfeste et skille i straffebestemmelsen
på grunnlag av farligheten til stoffet som overtredelsen gjelder, noe som også var blitt foreslått av
Straffelovrådet om lag 20 år tidligere.94 Befatning
med cannabis ble, basert på en slik vurdering av
farlighet, ikke ansett som en handling som kunne
betegnes som en grov narkotikaovertredelse.
Kommisjonen påpekte at slike lovbrudd like fullt
vil kunne straffes med flere års fengsel, og at forslaget dermed ikke kunne utlegges som noen
form for aksept av for eksempel cannabis.95 Skyldkravet for uaktsom narkotikaovertredelse ble
foreslått hevet til grov uaktsomhet.
Forslaget var en dramatisk endring i forhold til
den daværende lovgivning,96 og disse endringene
ble ikke videreført i departementets behandling
av Straffelovkommisjonens innstilling. Departementet la vekt på at en avkriminalisering ville bli
oppfattet som en legitimering av narkotikabruk.97
Signaleffekten av en avkriminalisering overfor
unge ble det mest tungtveiende argumentet fra
Justisdepartementet for å videreføre straffetrusselen mot bruk av narkotika.98 I tillegg ble hensynet
til skader og belastninger for pårørende gjort
tydelig gjeldende. Etter departementets syn
hadde kommisjonen lagt til grunn en for snever
forståelse av skadefølgeprinsippet:
«Et flertall i Straffelovkommisjonen trekker
skadefølgeprinsippet så langt at det går inn for
å avkriminalisere narkotikamisbruk, jf. utred91
92

93
94
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97
98

NOU 2002: 4 kapittel 9.11.3.
Dette forslaget var dermed i stor grad harmonisert med
straffenivået i de øvrige nordiske land. Maksimumsstraffen
for narkotikalovbrudd i Sverige og Finland var på fengsel i
inntil 10 år, mens det i Danmark var 16 år.
NOU 2002: 4 kapittel 1.9.11.
NOU 1982: 25.
NOU 2002: 4 kapittel 9.11.1.
Se også Andenæs (1994a).
Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) Om lov om straff (straffeloven).
Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 s. 93–94.

ningen side 80–81. Her gjør imidlertid synspunktet om at en avkriminalisering kan tolkes
som en legitimering seg gjeldende. I tillegg
kommer at alvorlig misbruk i betydelig grad
også fører til psykiske skader og belastninger
hos gjerningspersonenes nære pårørende.
Indirekte har det derfor en skadevirkning. I tillegg kommer de store samfunnsmessige virkningene narkotikamisbruk fører med seg.
Etter departementets syn tilsier derfor skadefølgeprinsippet at bruk av narkotika fortsatt
bør være straffbart. Straffens preventive virkninger er særlig viktige for å hindre at barn og
unge begynner å bruke narkotika i en sårbar
oppvekstsituasjon».99
Departementet uttalte også at det generelt er uenig
i at bare helse- og sosialpolitiske virkemidler bør
brukes for å bekjempe narkotikabruk. Det ble vist
til at «et slikt syn ikke har fått gjennomslag ellers i
Europa».100 Imidlertid støttet departementet langt
på vei kommisjonen i at det overfor langtkomne
brukere er uhensiktsmessig med straff. Generelt
erkjente departementet at «menneskelige hensyn»
bør spille en større rolle, særlig i møte med «langvarige rusmisbrukere», og at alternative straffereaksjoner oftere skal tas i bruk i saker om
«mindre alvorlige narkotikaovertredelser».101
Dette signaliserte en vilje til mer tilpassede
reaksjoner overfor problembrukere. Departementet tok samtidig avstand fra synspunktet om at
«det er moralsk uakseptabelt å – reelt sett – straffe
tunge misbrukere i den hensikt å holde andre fra
å bruke stoff».102 Det å straffe den enkelte for
samtidig å avholde andre fra å gjøre tilsvarende
handlinger var ifølge departementet kjernen i allmennprevensjonen, og det ble vist til at straffleggingen var viktig for å markere grunnleggende
verdier i samfunnet.
Departementet la til grunn at andre reaksjoner
eller sanksjoner ikke ville være tilstrekkelige,
men drøftet i den forbindelse bare tvangshjemlene i sosialtjenesteloven og barnevernloven
eksplisitt. Disse tvangstiltakene ville ikke kunne
benyttes overfor personer «som er i en nybegynnerfase med narkotikabruk». På et slikt tidlig stadium mente departementet at strafferettslige tiltak ville være nødvendige for å sette grenser.103
99

Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 91.
Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) s. 94.
101
Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) s. 90.
102
Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) s. 94.
103 Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) s. 94.
100
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Avgjørende argumenter for departementets
beslutning om ikke å ta til følge forslaget om
avkriminalisering synes dermed å ha vært at
strafflegging markerer at narkotika er uønsket i
samfunnet, og at strafflegging for innbyggerne,
særlig unge, til å avstå fra å eksperimentere med
narkotika.
Hvorvidt det fantes empirisk bevis for at bruk
av straff faktisk hadde hatt en preventiv effekt, og
om avskrekking hadde vært et virkningsfullt virkemiddel for å redusere rusmiddelbruk blant
unge, ble ikke drøftet i denne forbindelse.

Kapittel 3

kjøp og salg av narkotika, selv om disse lovbruddene var knyttet til egen bruk. Enhver form
for kjøp og salg skulle fortsatt straffeforfølges av
politi og rettsapparat. Forslaget innbar med andre
ord å avkriminalisere bruk og besittelse av
brukerdoser, men å opprettholde straffenivået for
annen mindre alvorlig narkotikakriminalitet knyttet til egen bruk.

3.2.4.2

Alternative straffereaksjoner for mindre
alvorlig narkotikalovbrudd

Det siste tiåret har en kontrollpolitisk vilje til oppmykning av straffenivået kommet til uttrykk i en
rekke initiativ til å utrede behovet for straff samt å
utvikle og finne modeller for et større mangfold av
alternative straffereaksjoner.
I 2009 satte regjeringen ned et utvalg ledet av
Thorvald Stoltenberg (Stoltenbergutvalget) med
formål om å vurdere og foreslå tiltak for den gruppen av narkotikabrukere som var mest marginalisert, og som hadde de største psykiske og somatiske helseutfordringene. Utvalgets mandat var
omfattende, men omhandlet ikke en vurdering av
avkriminalisering. Oppdraget var å finne ut «hvordan hjelpetilbudene bedre kan innrettes, tilrettelegges og tilpasses den aktuelle målgruppen».104
Utvalget avga i juni 2010 sin rapport, som
besto av 22 forslag knyttet til forebygging,
behandling og alternative straffereaksjoner for å
bedre de rusavhengiges hverdag.105 To av disse
forslagene innebar å innføre straffefrie reaksjoner
for mindre alvorlige narkotikalovbrudd.106 I saker
om bruk eller besittelse av brukerdoser med
narkotiske stoffer skulle det tilbys avtaler om oppfølging som alternativ til påtale og anmerkning i
strafferegisteret (forslag 3) dersom rusbrukeren
samtykker i et behandlingsopplegg eller godtar
andre former for kontroll og oppfølging. Utvalget
foreslo (forslag 4) at slike tiltak skulle organiseres
under en nemndsordning, etter inspirasjon fra
Portugal-modellen. Slike tverrfaglige nemnder
skulle vurdere tiltak for personer som pågripes for
bruk og besittelse av narkotika. I forslaget ble det
satt en absolutt grense for personer som tas for

Behovet for å konkretisere Stoltenbergutvalgets
forslag førte til at regjeringen 16. desember 2010
oppnevnte en arbeidsgruppe som skulle se nærmere på alternative reaksjoner mot mindre alvorlig narkotikarelatert kriminalitet.107 Mandatet
innebar «å tenke nytt om reaksjoner ved narkotikarelatert kriminalitet» og vurdere disse overfor
ulike målgrupper.108 Arbeidsgruppen utredet,
vurderte og konkretiserte Stoltenbergutvalget to
forslag, om å tilby avtaler om oppfølging som
alternativ til påtale og anmerkning i strafferegisteret og å etablere tverrfaglige nemnder som skulle
vurdere tiltak for personer som pågripes for bruk
og besittelse av narkotika. Selv om Stoltenbergutvalgets forslag innebar avkriminalisering, var
dette ikke en politisk aktuell løsning. Arbeidsgruppen vurderte dermed ikke dette spørsmålet
nærmere. I juli 2011 publiserte arbeidsgruppen
sin rapport.109
Forslagene i rapporten innebar en nedkriminalisering, ettersom straffenivået skulle reduseres
og gjeldende straffereaksjoner erstattes med mindre inngripende reaksjonsformer. Det ble lagt
vekt på at reaksjonene skulle være fleksible og tilpasses lovovertrederens særlige situasjon og forhold til narkotikabruk. Intervensjonene skulle
inntas som vilkår for en betinget straffereaksjon,
som hovedregel en betinget påtaleunnlatelse,
alternativt en betinget dom. Personens samtykke
var en forutsetning for deltagelse. Ved fravær av
samtykke, eller dersom vedkommende gjentatte
ganger brøt vilkårene for de alternative reaksjonene, skulle saken bli behandlet som en ordinær
straffesak.
Arbeidsgruppen gikk imidlertid ikke inn for at
disse programmene skulle implementeres innenfor en ny organisatorisk struktur, slik Stoltenbergutvalgets forslag om innføring av system med en
nemndsmodell ville innebære. Tiltakene skulle

104
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3.2.4
3.2.4.1

Offentlige utredninger av alternativer
til straff (2010–2011)
Stoltenbergutvalget

Stoltenbergutvalget (2010) s. 9.
Stoltenbergutvalget (2010) s. 9.
106
Stoltenbergutvalget (2010) s. 15–16.

Justis- og politidepartementet (2011).
Justis- og politidepartementet (2011) s. 4.
109
Justis- og politidepartementet (2011) s. 4.
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heller videreutvikles innenfor rammen av den allerede eksisterende ordningen med oppfølgingsteam, underlagt konfliktrådets organisasjon.
Til forskjell fra hos Stoltenbergutvalget ble
ikke målgruppen for tiltakene begrenset til utelukkende å omfatte lovbrudd knyttet til bruk og besittelse av narkotika, jf. legemiddelloven § 24 første
ledd og § 31 annet ledd). Arbeidsgruppen la til
grunn at mange narkotikabrukere som oppbevarer og selger små kvanta for å finansiere egen forbruk, det vil si handlinger i det nedre sjiktet av
dagjeldende straffelov § 162 første ledd, også vil
kunne være hjelpetrengende. Av individualpreventive grunner burde disse ikke ekskluderes fra
muligheten til å nyttiggjøre seg alternativ til straff.
Arbeidsgruppen fant imidlertid ikke grunn til å gå
nærmere inn på grensedragningen over hva som
skal regnes som små og store kvanta, men mente
dette spørsmålet burde bli overlatt til påtalemyndigheten og domstolene.
Arbeidsgruppens rapport ble sendt på
høring,110 men forslagene ble ikke, etter det utvalget er kjent med, ytterligere fulgt opp av departementet. Utvalget tar forbehold om at rapportenes
faglige anbefalinger og metodikk for oppfølging
kan ha hatt innflytelse på kriminalomsorgens
praksis innenfor de allerede eksisterende – og på
det tidspunktet kommende – alternative straffereaksjonene, herunder ruskontrakt som vilkår
ved påtaleunnlatelse, Narkotikaprogram med
domstolskontroll og ungdomsoppfølging.

3.3

Tidlig kriminaliseringskritikk

Opprettholdelse av straffenivået har i hele kriminaliseringsfasen vært forankret i en bred politisk
enighet. Utenfor de politiske miljøene vokste det
imidlertid tidlig frem en tydelig kritisk offentlighet, kanskje særlig fra de samfunnsfaglige
forskningsmiljøene. I Norge kom en narkotikapolitisk opposisjon, representert av sentrale forskere og jurister, med kritikk av narkotikaforbudets uheldige virkninger sterkest til uttrykk fra
midten av 1980-tallet.111
Brit Bergesen Lind var blant de første som
studerte utviklingen av den norske narkotikakontrollpolitikken.112
Lind
viste
hvordan
bestemte myndighetspersoner i helse- og justis110

Se Justis- og beredskapsdepartementet (2012) for å lese
høringsuttalelsene.
111
Noen av de mest toneangivende kritikerne av narkotikapolitikken på den tiden var Brit Bergesen Lind, Ketil Lund,
Ketil Bruun, Johs. Andenæs, Nils Christie og Ragnar
Hauge.

sektoren var premissleverandører for forståelsen
av narkotikaproblemet. Hun diskuterte også hvordan mediene sterkt bidro til å sette narkotikaproblemet på dagsordenen, men at mediedekningen
samtidig skapte en offentlig panikk ved å tegne et
uproporsjonalt bilde av farene ved og den faktiske
utbredelsen av narkotika.
Christie og Bruuns bok Den gode fiende113 var
en av de første utgivelser i Norden som på bakgrunn av forskning tok opp spørsmålet om kontrollpolitikkens legitimitet og konsekvenser. Blant
annet stilte de spørsmål ved forestillingene om
stoffenes farlighet som lå til grunn for straffetenkningen, og de påviste problemer som oppstår
ved å trekke grenser mellom de ikke-aksepterte
psykoaktive stoffer, som cannabis og heroin, og
de aksepterte, som tobakk og brennevin. Brukerne av narkotika straffes, mens brukerne av
andre rusmidler går fri. Det ble hevdet at oppfatningene om aksepterte og ikke-aksepterte stoffer er kulturelt og historisk betinget og vil skifte
over tid.
Videre ble den såkalte trappetrinnshypotesens114 empiriske grunnlag, der cannabis ble
betraktet som inngang til bruk av heroin, utfordret. Denne forestillingen var en straffepolitisk
viktig forutsetning, som Christie og Bruun mente
var misvisende. Det ble også pekt på at
«narkotikahaiene» først og fremst var en politisk
figur, uten empirisk belegg. Det kategoriske skillet mellom brukere og bakmenn som lå til grunn
for den samtidige straffetenkningen, tegnet ikke
et realistisk bilde av de faktiske forhold. I tillegg
ble det stilt spørsmål om hvorvidt mange av de
skadevirkninger som er tillagt bruken av stoffene,
i realiteten kan tilbakeføres til selve kontrollsystemet og de sanksjoner brukerne utsettes for.
Christie og Bruun pekte mot det de mente var
misvisende forestillinger som lå til grunn for kriminalpolitikken og kostnadene ved den. Samtidig
pekte de på mulige pragmatiske reformer. Det var
imidlertid de mer ytterliggående politiske for112

Ifølge Willy Pedersen (2010) ble «det kritiske programmet» først lansert i doktoravhandlingen til Brit Bergersen
Lind (senere Denstad), se Lind (1974).
113
Christie og Bruun (1985).
114
«Gateway»-teorien, eller «trappetrinnshypotesen», ble første gang lansert i det anerkjente tidsskriftet Science i 1975
av den medisinske sosiologen Denise B. Kandel, se Kandel
(1975). Hypotesen, som fikk stort gjennomslag, sier at personer som bruker mildere rusmidler, som for eksempel
cannabis, øker risikoen for også å prøve tyngre rusmidler,
som amfetamin, kokain og heroin. På grunn av utbredelsen
av cannabis, og fordi det ofte er det første illegale rusmidlet
som blir utprøvd, har det ofte fått betegnelsen «inngangsportstoffet». Se nærmere om teorien i Melberg, Jones og
Bretteville-Jensen (2010).
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slagene, som legalisering og anbefalingen om å
selge hasj på apotek, som fikk mest offentlig oppmerksomhet. De prinsipielle innvendingene mot
den eksisterende straffepolitikken fikk ikke politisk gjennomslag.
Kritikken mot den repressive straffelinjen
satte også kontrollskadene av straff og innsattes
perspektiv på dagsordenen.115 Det ble argumentert med at straff hadde utilsiktede konsekvenser,
og pekt på det uforholdsmessige i å idømme misbrukere lange fengselsstraffer – uten at de høye
strafferammene hadde noen beviselig effekt.116
Stigma knyttet til straffeforfølging ble diskutert,
og det ble også pekt på at fengsel primært fungerer som en «forbryterskole», gjennom en kriminaliseringsprosess der lovbrytere gjennom soningsoppholdet tilegner seg ferdigheter og sosiale relasjoner som bidrar til at risikoen for tilbakefall til
rus og kriminalitet øker.117 Dette ble underbygget
av tilbakefallsstudier, som viste at siktede for
narkotikalovbrudd har høyere tilbakefallsprosent
enn siktede i andre lovbruddsgrupper.118
Denne forskningen fikk politisk betydning,
ved krav om mer humane og innholdsrike fengselsforhold og bedring av innsattes ytringsfrihet.
Den bidro også til at innsatte selv fikk en tydeligere stemme i straffediskusjonene, særlig gjennom opprettelsen av den innsattdrevne organisasjonen Norsk forening for kriminalreform
(KROM) i 1968.
Et vedvarende tema har også vært at straff
rammer sosialt skjevt.119 To studier problematiserte anvendelsen av tidligere straffelovs § 162
(proffparagrafen) og satte særlig to forhold på den
politiske dagsordenen:120 For det første rammet
115

Andenæs (1994b); Giertsen (1995); Hauge (1992); Mathiesen (1965).
116
En pioner i den fengselskritiske forskningen nasjonalt og
internasjonalt er den norske rettssosiologen Thomas Mathiesen. I sin doktoravhandling The defences of the weak
(1965) gjennomførte han en av de første etnografiske studiene av fengslenes indre liv. Hans studie bidro til å synliggjøre de innsattes perspektiv og opplevelse av straff og
fengselsinstitusjonenes indre liv. Mathiesen dokumenterte
smerten ved å sone og hvordan en fangekultur oppstår som
et forsvar mot lidelsene, krenkelsene og den umyndiggjøring som et frihetstap innebærer. For en diskusjon av
boka og norsk fengselsetnografi, se Lundeberg og Mjåland
(2012).
117
Hauge (2001).
118 Bøldal (1972); Thorsen, Lid og Stene (2009).
119
Bødal og Fridhov (1989).
120
De første empiriske studiene som gjorde dette til tema, var
Bøldals (1982) bok om 350 narkotikaselgere og Bøldal og
Fridhovs (1989) undersøkelse Straff som fortjent?, som
kartla til sammen 440 narkotikaselgere som i perioden
1980–1988 var dømt til mer enn 3 års fengsel etter den
såkalte proffparagrafen (straffeloven § 162).
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narkotikalovgivningen hovedsakelig de sosialt og
økonomisk vanskeligstilte, og for det andre var de
fleste av de domfelte etter straffeloven § 162 også
brukere av narkotika og ikke først og fremst involvert i den illegale narkotikaøkonomien som profittmaksimerende selgere.
Oppmerksomheten om denne gråsoneproblematikken som forskningen påviste, førte imidlertid ikke til en liberalisering av lovgivningen. At
kontrollpolitikken rammet den flytende overgangen mellom bruker og selger på en uheldig
måte, ble diskutert ved flere anledninger, men
fikk ingen konsekvenser for lovgivningen. Straff
ble fastslått som nødvendig for å markere samfunnets syn på alvorligheten av å være i befatning
med narkotika.
Levekårsundersøkelsene blant innsatte i fengsler spilte senere en viktig rolle i å besvare hvem de
innsatte var, og hva som skiller dem fra andre
befolkningsgrupper.121 Denne forskningen dokumenterte at innsatte i fengsler generelt er fattigere
og dårligere stilt enn den øvrige befolkningen, og
at innsatte med rusproblemer er særlig dårlig stilt.
På denne bakgrunn ble det tydeliggjort at innsatte
utgjør en særlig sårbar gruppe fanger som har
behov for omfattende hjelpetiltak, knyttet til både
somatisk og psykisk helse og rusbehandling.
Samtidig ble det også problematisert at den
allmennpreventive begrunnelsen fikk en så
sentral rolle i strafferetten på narkotikafeltet.122
Straffeteorienes individualpreventive formål handler om å straffe for å forhindre at vedkommende
skal gjenta handlingen, det vil si befatningen med
narkotika, mens det allmennpreventive formålet
innebærer at straff skal avskrekke andre fra å
utføre bestemte handlinger. Professor Johs.
Andenæs har påpekt at den politiske situasjonen
på narkotikafeltet var dominert av en moralsk
indignasjon og hevnmotiver og en overbevisning
om at lovovertrederen fortjener straff. Slike situasjoner, hevder han, gjør at preventive grunner blir
brukt mer ukritisk i straffelovgivningen.123 Straff
blir brukt som virkemiddel for å uttrykke en
moralsk fordømmelse ved å påføre gjerningspersonen et onde, og dette er straffens formål.
Straffens manglende virkning ble underbygget
av undersøkelser som viste at bruk av narkotika
økte nærmest i takt med straffenivået på 1990tallet.124 Den mest markante økningen i bruk av
121

Bødal (1982); Friestad og Hansen (2004); Revold (2015).
Jacobsen (2004a).
123
Andenæs (1994b).
124
Hauge (1996); Ødegård, Bretteville-Jensen og Skretting
(2002).
122
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narkotiske stoffer skjedde på 1990-tallet, etter at
maksimumsstraffen på 21 år var innført. Bruken
av straff rammet imidlertid i liten grad de stereotype storselgerne som var det primære målet. Den
rammet i stedet i stor utstrekning de hjelpetrengende og vanskeligstilte brukerne og hindret heller ikke økende innførsel og bruk av narkotika.
Den utbredte bruken av fengselsstraff overfor
behandlingstrengende rusmiddelbrukere med
store utfordringer på flere livsområder, samt forholds- og hensiktsmessigheten av slik straff, ble
en viktig del av den videre avkriminaliseringsdebatten. Andenæs stilte med sin kjente formuleringspørsmål om hvorvidt dette innebar en «feilinvestering i straff».125
Det ble også vist til kontrollpolitikkens utilsiktede effekt – dens kriminalitetsskapende effekt på
en rekke områder. Andenæs fremhever det han
kaller «en skyggeside» ved narkotikakriminaliteten som man ikke har ved andre forbrytelser:
«Det er den strenge kriminaliseringen som skaper
det høye prisnivået, og dermed brukerens behov
for å finansiere sitt forbruk ved tyveri og andre
lovbrudd (eller for kvinnenes vedkommende prostitusjon).»126 Oppmerksomheten var også knyttet til at et høyt straffenivå kunne føre til en brutalisering av narkotikamiljøet med økt vold.
De kriminaliseringskritiske diskusjonene
hadde en relativ liten påvirkning på samtidig praktisk politikk. Med henblikk på dette har tidligere
høyesterettsdommer Ketil Lund karakterisert
norsk narkotikapolitikk som en «virkelighetsresistent misgjerning».127
På denne bakgrunn kan det hevdes at det på
det narkotikapolitiske feltet i Norge har vært stor
avstand mellom politikk og vitenskap.128
Samtidig har de problemstillingene som ble
reist, vært viktige ved at de ga grobunn for en mer
markant motstand mot straffskjerpelser, som
skulle følge utviklingen på 1980-tallet. Forskningen har skapt oppmerksomhet om kontrollkostnadene generelt og soningsforholdene for
innsatte med rusproblemer spesielt og gitt grunnlag for å utvikle tiltak som har bidratt til å gjøre

125

Andenæs stilte spørsmålet om hvorvidt «narkotikapolitikken har vært vårt århundres største feilinvestering i straff»
for første gang i 1994, i artikkelen «Liberalisering av narkotikalovgivningen», se Andenæs (1994a). Imidlertid ble
denne diskusjonen kanskje først offentlig etter at et intervju av ham der samme sitat fremgikk, ble vist i en Brennpunkt-dokumentar om narkotikapolitikk 27. august, se
Brennpunkt (1996).
126
Andenæs (1994b) s. 80.
127
Foss og Strøm-Gundersen (2010).
128
Fjær (2005); Pedersen (2010); Skretting (2014).

fengselsopphold
mindre
belastende,
meningsfulle og konstruktive.

3.4

mer

Historiske utviklingstrekk i bruk av
straff

3.4.1 Økende omfang
Kontrollpolitikk og straff i et samfunn kan ikke
bare studeres gjennom lovgivningen. Det må også
undersøkes hvordan den faktisk har kommet til
anvendelse. Selv om den norske narkotikalovgivningen i stor grad har stått uendret siden 1980-tallet, har straff blitt brukt i ulik grad overfor ulike
brukergrupper. Dette har sammenheng med det
handlingsrommet de rettshåndhevende organer
har i implementering av lovverket. Den faktiske
rettshåndhevelsen vil være avhengig av en rekke
forhold, som prioritering, ressurser og hvilke politistrategier som til enhver tid regnes som de mest
effektive. Håndhevingsintensiteten og straffeutmåling vil også variere ut fra de skiftende narkotikapolitiske utfordringene og ulike forestillinger
om hva som er den mest tilgjengelige og hensiktsmessige reaksjonsformen.
Narkotikakriminalitet blir hovedsakelig avdekket av politiet. Omfanget av saker vil dermed i stor
grad være betinget av politiets prioriteringer og
innsats og kan ikke uten videre forstås som et
speilbilde av den til enhver tid faktisk forekommende narkotikabruk.
En historisk oversikt over narkotikasakene
viser at bruk av straff har vært omfattende, men at
strafferettspraksisen på narkotikafeltet har gjennomgått betydelige endringer fra 1980 og til i dag.
Narkotikasakenes dominans i kriminalitetsbildet kan illustreres ved å se på hvor stor andel
narkotikasakene har utgjort av den registrerte
kriminaliteten for alle lovbruddskategorier.129 Siktede for narkotikaforbrytelser utgjorde i 1970 3,45
prosent av alle siktede, mens andelen i 2007
hadde økt til 40 prosent. I 2009 var narkotikakriminalitet hovedlovbrudd i 43 prosent av alle
forbrytelsessakene og den klart største forbrytelsesgruppen.130 Totalt steg andelen straffedømte
for narkotikaovertredelser i perioden 1980–2002
fra 6 til 42 prosent.131
Statistikk fra de siste tiårene viser at siden
første tiltale ble tatt ut mot en cannabisbruker i
1965, har det vært en dramatisk økning i omfang
129

Norsk kriminalstatistikk viser ikke hvilket rusmiddel
narkotikasakene gjelder.
130
Lid og Stene (2011).
131
Hauge (2004).
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Figur 3.1 Antall anmeldte narkotikalovbrudd 1993–2018

av siktelser for narkotikalovbrudd frem til
2014.132 Mens antallet narkotikalovbrudd i perioden 1974–1979 lå relativt stabilt på om lag 900 personer i året, viser statistikken utover 1980- og
1990-tallet en nærmest eksplosiv økning i antall
straffereaksjoner.133 I 1980 gjaldt dette 1400 siktede. På 1990- tallet skjedde en fordobling i antall
saker til om lag 3000 på årsbasis. Politiets anmeldelser av bruk og besittelse av narkotika økte
med 405 prosent fra 1993 til et foreløpig historisk
toppnivå i 2013.134
Utviklingen siden 2014 viser at omfang av
saker fortsatt ligger på et høyt nivå, men at det
samtidig har skjedd en markant nedgang, som
illustreres i figur 3.1.
Siden toppnivået i 2013 har det skjedd en betydelig reduksjon i denne type straffesaker. Sammenlignet med 2014 viser tallene fra 2018 en 20,7
prosent nedgang i antall anmeldte narkotikalovbrudd etter legemiddelloven.135 I 2018 ble det
påtaleavgjort 18 738 forhold som gjaldt narkotikalovbrudd etter legemiddelloven, som utgjorde 55
prosent av alle narkotikalovbruddene.
132

Tallmaterialet viser antallet saker og ikke antall personer. I
noen tilfeller vil samme person ha begått flere overtredelser i løpet av året.
133
Skretting og Amundsen (2018).
134
Shammas, Sandberg og Pedersen (2014).
135
POD (2019a).

Nedgangen kan ha sammenheng med at politiet i mindre grad aktivt oppsøker situasjoner for å
avdekke bruk. Særlig gjelder dette av sosiale og
helsemessige hensyn knyttet til vanskeligstilte
heroinbrukere.136 Dette må ses i sammenheng
med at riksadvokaten i 2014 ga politiet instruks
om at straffeforfølgningen av mindre alvorlige
narkotikasaker skal nedprioriteres, og at alternative reaksjoner heller skal velges når det er
mulig.137

3.4.2 Fra fengsel til bot og oppfølging
De kriminalpolitiske diskusjonene har ikke bare
handlet om straffenivået, men også om hva som
skal være straffens innhold og formål. Selv om
narkotikasakene har vært dominerende i kriminalstatistikken, har narkotikastraffenes omfang og
innhold variert betydelig siden de siste straffebestemmelsene ble innført på midten av 1980tallet.
I starten ble så å si samtlige narkotikasaker
behandlet av domstolene, og de fleste sakene medførte idømmelse av betinget etter ubetinget fengselsdom.138 På 1980-tallet endret imidlertid de
strafferettslige reaksjonsformene seg betydelig.
136

POD (2019a).
Riksadvokaten (2/2014).
138
Sandøy og Hauge (2019) s. 41.
137
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Forelegg ble den dominerende reaksjonen for
overtredelse av legemiddelloven. Disse endringene
hadde sammenheng med domstolenes rettsskapende rolle i straffeutmålingen. Domstolene, anført
av Høyesterett, begynte i økende grad å idømme
bøtestraff fremfor fengselsstraff i slike saker. På
1990-tallet gjaldt dette også de mildeste narkotikastraffene hjemlet i straffeloven knyttet til
erverv og oppbevaring av mindre mengder narkotika, som ikke var knyttet til videresalg. Dette førte
til at påtalemyndigheten endret sin rettspraksis.
Forelegg ble den foretrukne reaksjonen, og færre
saker ble brakt for domstolen. I 1980 var forelegg
nesten ikke i bruk.139 I 1990 ble forelegg ilagt i
omtrent halvparten av sakene og i 2010 i 69 prosent
av sakene.140
Samtidig økte bruken av betinget påtaleunnlatelse, særlig overfor unge. Betinget påtaleunnlatelse var en ubetydelig reaksjonsform på
begynnelsen av 2000-tallet. Imidlertid har påtalemyndigheten endret sin praksis, slik at betinget
påtaleunnlatelse nå har blitt den mest brukte
reaksjonen for aldersgruppen 15–17 år (se kapittel 10). Bakgrunnen er at ileggelse av forelegg
ble betraktet som en lite hensiktsmessig reaksjon overfor unge, fordi det ble antatt å ha liten
rehabiliterende effekt. I aldersgruppen 15–17 år
ble betinget påtaleunnlatelse i 2014 brukt dobbelt så ofte som forelegg.141 Dette innebærer at
påtalemyndigheten unnlater å fremme straffesak
såfremt den siktede ikke begår ny kriminalitet og
overholder nærmere bestemte individuelt tilpassede vilkår om oppfølging av hjelpetiltak. Dreiningen mot mer rehabiliteringsrettede reaksjonsformer med unge som målgruppe viser seg
også i at ungdomsstraff og ungdomsoppfølging
ble innført i 2014.142
Forelegg er imidlertid fortsatt den klart dominerende reaksjonsformen som ilegges voksne lovovertredere. Strafferettsapparatet skiller således i
stor grad skiller mellom voksne og unge i valg av
reaksjonsform.
Endringene viser samtidig at påtalemyndigheten har fått en viktigere rolle i praktisering av narkotikalovgivningen knyttet til narkotikabruk. Den
ilegger en større andel av reaksjonene enn tid139

Sandøy og Hauge (2019) s. 41.
Sandøy og Hauge (2019) s. 42.
141
Sandøy og Hauge (2019) s. 44, figur 2.2, oversikt over reaksjonstype i aldersgruppen 15–17 år, 2002–2014, basert på
tall fra SSB.
142
Se Prop. 135 L (2010–2011) Endringer i straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven, konfliktrådsloven
m.fl. (barn og straff).

ligere og bruker mer differensierte reaksjonsformer, med varierende vilkår og inngrepsnivå.143
Selv om vilkår i straffegjennomføring formelt
blir regnet som mindre tyngende enn tradisjonell
straff, vil det av den unge lovovertrederen kunne
føles langt mer inngripende enn tidligere reaksjoner, som bot. Det er dermed omdiskutert om
disse reaksjonene kan betegnes som mildere eller
mindre inngripende, og om disse endringene skal
karakteriseres som et tegn på en faktisk oppmykning og nedkriminalisering.144
En rettsutvikling med gradvis reduksjon i
straffenivået med bruk av forelegg og en noe
lavere håndhevingsintensitet kan samtidig indikere at det i en viss utstrekning i praksis er en
bevegelse mot en faktisk ned- og avkriminalisering av bruk av narkotika. Særlig gjelder dette
overfor de mest marginaliserte og hjelpetrengende brukerne.

3.4.3 Rehabilitering og fengselsstraff
En økt behandlingsoptimisme i kriminalpolitikken
viser seg i at det i de siste tiårene har vært en
betydelig satsing på å tilby hjelp, tjenester og tiltak med rusavhengige straffedømte som målgruppe (se kapittel 10). Et mer differensiert straffegjennomføringstilbud er etablert for å styrke kriminalomsorgens mulighet for behandling og forebyggende arbeid.145 Straffegjennomføringsloven
av 2001 bedret også muligheten for soning etter
§ 12, som åpner for at deler av straffen kan
gjennomføres ved behandlingsinstitusjon utenfor
fengsel (se kapittel 10). Kriminalomsorgens
ansatte har også som oppgave å gi hjelp til å motivere de innsatte til å starte en endringsprosess, jf.
straffegjennomføringsloven § 3.
Det er straffens individualpreventive begrunnelse som kommer sterkest til uttrykk i stortingsmeldingen Straff som virker – mindre kriminalitet
– tryggere samfunn, som kom ut i 2008.146 Her lanseres også den såkalte tilbakeføringsgarantien,
som slo fast at innsatte skal garanteres individuelt
tilrettelagt hjelp til å skaffe seg en tilfredsstillende
bolig, utdanning eller opplæring, arbeids-, helseog sosialtjenester og økonomisk rådgivning.
Garantien innebar også et krav om et sektoroverskridende forpliktende samarbeid for å danne en

140

143

Lid (2016) s. 55.
Se Holmboe (2017); Lid (2016); Sandøy (2018).
145
Lundeberg og Mjåland (2019).
146
St.meld. nr. 37 (2007–2008) Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn.
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bro over glippsonen mellom fengsel og kommunen for å hindre tilbakefall.147
Denne økte rehabiliterende satsingen kan tolkes som et uttrykk for en revitalisering av individualprevensjonens rolle i kriminalpolitikken.
Alternative og individuelt tilrettelagte straffeinnsatser fremstilles som potensielt både mer kriminalitetsforebyggende, humane, nyttige og konstruktive investeringer i straff.

3.5
3.5.1

Hovedlinjer i helse- og
sosialpolitikken

mer rettighetsorientert, helsesentrert og skadereduserende tilnærming fikk gradvis større betydning. Sosialtjenesten, og senere helsetjenesten,
fikk hovedansvaret for rusfeltet. Et endret syn på
rusproblemet kom også til uttrykk i at helseperspektivet fikk en stadig sterkere forankring i det
rusfaglige arbeidet, både på statlig og kommunalt
nivå. Det ble samtidig lagt større vekt på tverrsektorielle løsninger. Dette politiske skiftet kommer
tydelig til uttrykk i tidsperiodens sentrale dokumenter, reformer, begivenheter og i den videre
utviklingen av et mer differensiert behandlingsog tjenestetilbud.

Innledning

Den norske narkotikapolitikken handler om langt
mer enn bare straff og kontroll.148 Helse, behandling og forebygging er og har vært bærende prinsipper i narkotikapolitikken, som i ruspolitikken
generelt. I stortingsmeldingen fra 1975 om narkotikaproblemer ble misbruk av avhengighetsskapende stoffer omtalt primært som et helseproblem.149
Men også 40 år før dette var det en forståelse
av at rusproblematikk hadde helsemessige og
sosiale implikasjoner som krevde en annen tilnærming enn den straffeorienterte. Dette kom
blant annet uttrykk gjennom opprettelsen av
edruelighetsnevndene i 1932, se omtale i punkt
3.5.2.
Den delen av helse- og sosialpolitikken som
omfatter rusfeltet, har imidlertid gjennomgått en
betydelig utvikling de siste tiårene, og tilbudene
for brukere som ønsker hjelp, er blitt mer mangfoldige og bruker- og rettighetsorienterte. Synet
på personer som bruker narkotika, har også
endret seg. Avhengighet eller bruk av rusmidler
som medfører skade, betraktes i større grad ut fra
et helse- og sykdomsperspektiv enn som uttrykk
for personens moralske karakter. Men også før
dette hadde helsemessige og sosiale hensyn en
viss gjennomslagskraft i tilnærmingen til personer
med rusproblemer.
En viktig bakgrunn for å forstå dagens narkotikapolitiske situasjon og diskusjoner er de
endringer i sosial- og helsepolitikken som fulgte
lovreformene på 1980-, 1990- og 2000-tallet. En
147
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Se særlig St.meld. nr. 37 (2007–2008) kapittel 14 om tilbakeføringsgarantien. Regjeringens nasjonale strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff (2017–2021) viser
en satsing på å samordne og forbedre det samlede straffereaksjons- og behandlingstilbudet under straffegjennomføring
for personer med rusproblemer eller avhengighet.
148
Skretting (2014).
149
St.meld. nr. 66 (1975–76) Om narkotikaproblemer, s. 3.

3.5.2

Lov om edruelighetsnevnder og
behandling av drikkfeldige og
narkomane (edruskapsloven)

En autoritet knyttet til avholdsbevegelsen, legen
og skribenten Johan Scharffenberg, foreslo tidlig
på 1900-tallet at det skulle opprettes edruskapsnemnder og steder som skulle gi alkoholikere og
familiene deres råd og hjelp. Disse ideene var
grunnleggende for det som ble lov 26. februar
1932 om edruelighetsnevnder og behandling av
drikkfeldige (edruskapsloven). I alle kommuner
hvor det var gitt bevilling til salg eller skjenking av
brennevin, vin, fruktvin, mjød eller øl med mer
enn 2,5 volumprosent alkohol skulle det oppnevnes en «særskilt edruelighetsnevnd», heretter
omtalt som edruskapsnemnd. Edruskapsnemndene skulle «virke for bedre edruelighetsforhold i
kommunen», jf. lovens § 3. Dette omfattet blant
annet å «ta seg av drikkfeldige og yde råd og hjelp
til deres pårørende», jf. bestemmelsens første
ledd nr. 1.
Nemndene hadde plikt til å iverksette undersøkelser dersom de mottok melding fra vedkommende selv eller pårørende, verge, overformynder, prest, lege, vergerådet, fattigstyret, forsorgsog verneforeninger eller politiet, jf. § 4. Politiet
skulle i henhold til lovens § 4 nr. 3 gi melding til
edruskapsnemnden i oppholdskommunen om alle
personer som var ilagt straff for beruselse tre ganger i løpet av de siste 12 månedene.
Lovens §§ 4 til 7 hjemlet relativt betydelige
inngrep overfor de såkalt drikkfeldige. Nemden
kunne opplyse saken ved å undersøke vedkommendes hjem og oppta forklaring fra vedkommende selv eller andre personer som var kjent
med forholdene. Nemndene kunne også innhente
uttalelser fra andre offentlige myndigheter, jf.
lovens § 4 nr. 4.
Gjennom samtaler med personen skulle nemnden «søke å bevege vedkommende til bedre livs-

60
Kapittel 3

NOU 2019: 26
Rusreform – fra straff til hjelp

førsel», jf. § 5 første ledd. Dette kunne omfatte
blant annet å hjelpe personen til å få arbeid, eller å
få personen til å inngå i en ordning hvor lønn ble
forvaltet av personens ektefelle eller en annen
person. Nemdene kunne videre foreslå at personen oppsøkte lege, eller tok opphold i et kursted.
Etter lovens §§ 6 og 7 kunne det treffes beslutning om anbringelse i kursted, pleiehjem, tvangsarbeidsanstalt eller annen godkjent anstalt, dersom
drikkingen førte til at personen 1) mishandlet sin
ektefelle eller sine barn, eller utsatte barna for
«sedelig forderv eller vanrøkt», 2) forsømte sin forsørgelsesplikt, 3) voldte fare for sig selv eller andre,
eller gjentatte ganger forulempet sine omgivelser,
4) falt fattigvesenet eller sin familie til byrde, eller
5) forødet eller forspilte sitt gods «så det må fryktes
for at det kan opstå trang for ham selv eller hans
familie».150 Beslutning om dette ble truffet av
vergemålsretten etter begjæring fra edruskapsnemnden. Såfremt personen avga et skriftlig løfte
om å leve totalavholdende, og dette ble ansett troverdig, kunne saken utsettes, og dersom løftet ble
holdt i ett år, kunne saken heves, jf. § 11.
På 1950-tallet anslo Helsedirektoratet at det
var om lag 500 misbrukere av opioider og amfetamin og nesten 3000 misbrukere av barbiturater.151
I en innstilling avgitt til Sosialdepartementet i
1950 påpekte Alkoholistforsorgkomitéen at man
savnet generelle regler om det offentliges adgang
til å «ta seg av narkomane og om tvangsmessig
adgang til å behandle disse folk i sykehus eller
kursted».152 På grunnlag av komiteens innstilling
ble det i 1957 gjort endringer i edruskapsloven
som brakte «narkomane» inn under lovbestemmelsene om behandling av «drikkfeldige».153
Dette innebar at kommunale edruskapsnemnder
blant annet kunne pålegge innleggelse av en person til undersøkelse, behandling eller kur på
grunnlag av vedkommendes narkotikabruk, jf.
lovens § 6 a. På nærmere vilkår kunne nemndene
vedta anbringelse i kursted eller sykehus i inntil
to år uten personens samtykke, jf. § 7.
Et forsøk med et behandlingstilbud for narkomane ble etablert på Ørje Kursted, før pasientene
i 1961 ble overført til den første spesialiserte insti150

Lov 26. februar 1932 nr. 1 om edruelighetsnevnder og
behandling av drikkfeldige §§ 4, 5, 6 og 7. Lovens tittel ble
endret ved lov 5. juni 1964 nr. 15 og lov 12. juni 1987 nr. 70
(lov om edruskapsvern).
151 Waal (2014) s. 11.
152
Innstilling II fra Alkoholistforsorgskomitéen om utbygging
av vår alkoholistforsorg, avgitt 1950 s. 29. Innstillingen er
inntatt som vedlegg til Ot.prp. nr. 54 (1957).
153
Lov 6. juli 1957 om endringer i lov om edruelighetsnevnder
og behandling av drikkfeldige av 26. februar 1932.

tusjonen for behandling av personer som var
avhengige av narkotika, Statens klinikk for narkomane på Hov i Land.154
Om lag ti år etter lovendringen ble det i
Ot.prp. nr. 46 (1967–68) påpekt at ordningen ikke
fungerte særlig effektivt. To tiår senere ble det
konstatert at utskillelsen av saker om rusmisbruk
i en særskilt nemnd innebar en «oppsplitting og
særbehandling» som edruskapsvernet led
under.155 I 1984–87 hadde om lag tre fjerdedeler
av alle kommuner fått dispensasjon fra lovkravet
om egne edruskapsnemnder. Det ble ofte i stedet
opprettet en ordning med felles helse- og sosialstyre.156
Edruskapsloven ble beskrevet som den av
sosiallovene som virket mest foreldet, idet den
blant annet la stor vekt på tvang begrunnet «vel så
mye i samfunnsbeskyttelse som i hjelp til den
enkelte».157 Utformingen av lovens vilkår ble oppfattet som «svært moraliserende», og det ble
påpekt at lovens saksbehandlingsregler bidro til å
gjøre den lite anvendelig: «De er temmelig kompliserte og er i stor utstrekning bygget på et
straffeprosessuelt mønster. De virker derfor
nokså fremmed for et moderne, behandlingsorientert hjelpeapparat.»158

3.5.3

Lov om sosiale tjenester mv.
(sosialtjenesteloven)

Sosialtjenesteloven av 1991 avløste edruskapsloven av 1932. Dagens ordning med fylkesnemnder
ble opprettet, og det ble utformet nye bestemmelser om bruk av tvang overfor personer med rusmiddelproblemer.159 Noe av bakgrunnen for dette
finner vi i at synet på problematisk rusmiddelbruk
som uttrykk for karakterbrist og dårlig moral som
måtte reguleres av særlover etter hvert ble erstattet med et mer nyansert syn på hva som var de
bakenforliggende årsakene til rusproblemer, både
på individ- og samfunnsnivå. Lovreguleringen av
tjenestesiden, behandlingstilbud, sosial omsorg
med videre var frem til begynnelsen av 1990-årene
til dels både gammeldags og utdatert, og det ble
erkjent at det var et behov for å revidere lovverket
knyttet til disse sektorene. Regelverket knyttet til
edruskapsvern og alkoholistomsorgen med
154

Waal (2014) s. 12. Se også Johansen mfl. (2018) s. 248.
Se NOU 1985: 18 Lov om sosiale tjenester mv. s. 29.
156
Se NOU 1985: 18 kapittel 16.2.1.
157
NOU 1985: 18 s. 30.
158
NOU 1985: 18 s. 30.
159
Se Ot.prp. nr. 29 (1990–91) kapittel 6 og 9 for en nærmere
redegjørelse.
155
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videre var både preget av et foreldet syn på
brukere av rusmidler og lite egnet til å møte nye
grupper av rusmiddelbrukere:
«Samfunnsutviklingen har ført til at de sosiale
problemene har endret karakter. Lovene er
derfor dårlig tilpasset dagens problemer og er
mindre effektive instrumenter i realiseringen
av målene i sosialpolitikken.»160
Blant annet på denne bakgrunn satte Sosialdepartementet ned et utvalg som skulle utrede forslag
til ny sosialtjenestelov,161 som ble fremmet for
Stortinget i 1990.162 Sosialtjenesteloven trådte i
kraft i 1993163 og avløste tre tidligere lover som til
da hadde regulert rusfeltet, herunder hva gjelder
behandling og sosialfaglige tiltak.164
Den kommunale sosialtjenesten fikk etter den
nye loven et overordnet ansvar for tjenester til personer med rusproblemer, og ansvaret omfattet
også forebyggende tiltak, jf. § 3-1, og den enkelte
brukers familie og nettverk, jf. § 6-1. I tillegg ble
det gitt adgang for kommunene til å fremme saker
om tilbakehold av rusmiddelmisbrukere i «egnet»
institusjon i inntil tre måneder med sikte på avrusing og for å motivere til å «etablere en positiv innstilling til behandling».165 Avgjørelsesmyndigheten i tvangssaker fremmet etter sosialtjenesteloven ble lagt til fylkesnemndene for barnevern
og sosiale saker. En vesensforskjell fra tidligere
tvangslovgivning var imidlertid at det var vedkommendes risiko for skade på seg selv som utgjorde
vilkår for anvendelse av tvang, ikke hensynet til
tredjepart eller samfunnet generelt. Et unntak var
bestemmelsen om tvang overfor gravide rusmiddelbrukere, som ble begrunnet med hensyn til
mulig skade hos fosteret.

3.5.4 Rusreform I og II
Fra og med 1993 var behandlingen av personer
med rusproblemer underlagt sosialtjenesteloven,
og sosialfaglige perspektiv og sosialpedagogisk166
behandlingsmetodikk hadde en fremtredende
160

NOU 1985: 18 s. 11.
NOU 1985: 18.
162
Ot.prp. nr. 29 (1990–91).
163
Lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.
(opphevet).
164
Henholdsvis lov 5. juni 1964 nr. 2 om sosial omsorg, lov 26.
februar 1932 nr. 1 om edruskapsvern og edruskapsnemnder og lov 30. mars 1984 nr. 13 om fylkeskommunalt ansvar
for alkoholistinstitusjoner m.v.
165
Ot.prp. nr. 29 (1990–91) Om lov om sosiale tjenester m.v.
(sosialloven) s. 7.
161
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posisjon i behandlingstilbudene. Kommunene og
fylkeskommunene hadde et delt økonomisk
ansvar for rusbehandling i institusjon, og fylkeskommunene hadde det overordnede ansvaret for
at det fantes rusbehandlingstilbud i fylket, jf.
sosialtjenesteloven167 §§ 7-1 og 7-2.
En utfordring i rusfeltet var blant annet den
uønskede variasjonen som fantes nasjonalt, både
med tanke på tilgang til behandling og variasjoner
i faglig kvalitet på det behandlingstilbudet som ble
gitt. Etter hvert var man også i økende grad oppmerksom på at personer med rusproblemer også
kunne ha store utfordringer knyttet til psykisk
helse, mange også med en høy somatisk sykdomsbelastning,168 og dødeligheten var høy blant
dem med den mest alvorlige rusmiddelbruken.
Det var videre en erkjennelse av at det var et
behov for å sikre høyere faglige standarder og
bidra til mer likeverdige tjenestetilbud, ikke minst
samme tilgang til rusbehandling i hele landet.
Allerede i 2002 var det blitt gjennomført en
sykehusreform169 der staten overtok eierskapet
til de fylkeskommunale sykehusene gjennom opprettelsen av de regionale helseforetakene.
I 2003 vedtok Stortinget å overføre deler av
det fylkeskommunale ansvaret for rusmiddelmisbrukere (Rusreform I).170 Det ble da trukket et
skille mellom spesialiserte helsetjenester (til rusmiddelmisbrukere), som ble et statlig ansvar, og
institusjoner for rusmiddelbrukere, som omfattet
såkalte spesialiserte sosiale tjenester og omsorgsinstitusjoner, som forble på fylkeskommunalt nivå.
En målsetting for Rusreform I var «[å] legge det
organisatoriske grunnlaget for en styrking av
spesialisthelsetjenesten
overfor
rusmiddel171
misbrukere».
I januar 2004 trådte Rusreform II i kraft. De
regionale helseforetakene overtok med det hele
ansvaret for spesialisthelsetjenester til rusmiddelavhengige, som tidligere hadde ligget til fylkes166

Sosialpedagogikk er et fagområde innen pedagogikk som
behandler oppdragelse og undervisning i vekselvirkning
med samfunnet. I videre betydning brukes begrepet om
det praktiske arbeidsområdet på grensen mellom sosialt og
pedagogisk arbeid ved barneinstitusjoner, fritidshjem, ungdomsklubber og spesialinstitusjoner, se Tjeldvoll (2014).
167
Lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.
(opphevet).
168
Se også Ostling mfl. (2014).
169
Ot.prp. nr. 66 (2000–2001) Om lov om helseforetak m.m.
170
Ot.prp. nr. 3 (2002–2003) Om lov om endringer i lov 13.
desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. og i enkelte
andre lover (statlig overtakelse av deler av fylkeskommunens
ansvar for rusmiddelmisbrukere).
171
Ot.prp. nr. 54 (2002–2003) Om lov om endringer i lov
13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (Rusreform II og rett til individuell plan).
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kommunene. Kommunens ansvar for rusmiddelmisbrukere forble i hovedsak uendret etter rusreformen. Fortsatt var kommunen forpliktet til å
yte sosiale tjenester etter sosialtjenesteloven og
tjenester etter kommunehelsetjenesteloven også
til personer med rusproblematikk. Sosialtjenesten
fikk beholde sin status som henvisende instans, jf.
spesialisthelsetjenesteloven § 3-12, og fastlegene
fikk henvisningsrett til rusbehandling.
Reformen var viktig for rusfeltet, ikke minst
fordi ruslidelser nå ga pasientrettigheter etter
pasientrettighetsloven172 og rett til behandling i
spesialisthelsetjenesten i den nye disiplinen som
fikk navnet «tverrfaglig spesialisert behandling
for rusmiddelmisbruk», nå oftest kalt tverrfaglig
spesialisert rusbehandling (TSB).
De regionale helseforetakene ble tillagt ansvaret for å sørge for at det tilbys TSB til innbyggerne
i de respektive regioner, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a første ledd nr. 5. Det tverrfaglige
aspektet var et bevisst valg og avgjørende for å
kunne beholde den sosialfaglige og miljøterapeutiske behandlingsmetodikken som allerede var en
sentral del av behandlingstilbudene, i tillegg til
den medisinske kompetansen som ble tilført gjennom overføring til spesialisthelsetjenesten.
Samtidig som det ble etterstrebet en mer
helserettet rusbehandling, var det likevel en forståelse av at det var behov for å styrke samhandlingen mellom sosialtjenesten og spesialisthelsetjenesten. Et sentralt virkemiddel i den sammenhengen var en lovfestet rett til individuell plan for
pasienter med behov for langvarige og koordinerte helsetjenester.173
Rusreformen ble evaluert i 2006.174 Evalueringsrapporten konkluderte med at det forvaltningsmessige målet om statlig overtagelse av
kommunalt og fylkeskommunalt ansvar, der
behandlingstilbudet ble underlagt de samme lovkrav som gjaldt for spesialisthelsetjenesten for
øvrig, ble innfridd. Derimot kunne evalueringen
ikke påvise at pasientenes behandlingsbehov ble
ivaretatt på samme måte som i spesialisthelsetjenesten for øvrig, eller at bemanningsfaktoren i
TSB var på samme nivå som på andre spesialisthelseområder. Rapporten pekte også på at reformens øvrige mål, som tverrfaglige og helhetlige
tjenester, individuell tilrettelegging med videre

172

Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter
(pasient- og brukerrettighetsloven).
173
For nærmere omtale av individuell plan, se Helsedirektoratet (2015c).
174
Lie, Nesvåg og Allred (2006).

ikke syntes å være nådd, med unntak av at tjenestene faktisk var blitt mer tverrfaglige:
«Til nå synes implementeringen av rusreformen å ha ført til et mer fragmentert og rigid tilbud, med mange brudd i behandlingsforløpene
og mindre individuelt tilpasset behandling som
resultat. Den største utfordringen for de tverrfaglige spesialiserte tjenestene for rusmiddelmisbrukere blir dermed å utvikle samhandlingsmodeller og praksisformer som oppfyller
faglige krav til sammenhengende og tilpasset
behandling […].»175

3.5.5

NAV-reformen og lov om arbeids- og
velferdsforvaltningen (NAV-loven)
I 2005 la regjeringen frem forslag til ny arbeids- og
velferdsforvaltning (NAV-reformen).176 Reformen samordnet med dette tre tidligere etater: den
kommunale sosialtjenesten og de statlige etatene
Aetat (Arbeidsmarkedsetaten) og trygdeetaten,
regulert gjennom NAV-loven.177 Bakgrunnen for
reformen var en opplevelse av at disse tre etatene,
som til dels hadde felles formål, ikke samhandlet
godt nok, bidro til fragmenteringen av velferdstjenestene178 og brukere ble kasteballer mellom
systemene.179 Den nye konstruksjonen fikk navnet «Ny arbeids- og velferdsforvaltning» med
akronymet NAV, som nå er etatens egennavn.
Reformen hadde følgende mål:
– flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
– enklere for brukerne og tilpasset brukernes
behov
– en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning180
Det ble lagt opp til stor grad av frihet for den statlige delen av NAV-etaten og kommunen til å velge
organisering internt. Den statlige delen av NAV
og kommunen avtaler seg imellom hvilke tjenester som skal inngå i den kommunale delen av
NAV-kontoret, jf. NAV-loven § 14 om samarbeid
og oppgavedeling. Det betyr at det finnes variasjo175

Lie og Nesvåg (2006) s. 136.
St.prp. nr. 46 (2004–2005).
177
Lov 16. juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen.
178
NOU 2004: 13 En ny arbeids- og velferdsforvaltning. Om
samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver, s. 89.
179
St.meld. nr. 14 (2002–2003) Samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten, s. 4.
180
St.prp. nr. 46 (2004–2005) s. 9–10.
176
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ner i tjenesteinnhold mellom de ulike NAV-kontorene.181
Generelt skulle reformen sikre at etatene samarbeider om å yte tjenester til personer med
behov for tjenester fra flere instanser, og at ingen
faller mellom tjenestene eller forblir i en uavklart
situasjon. Dette gjelder i stor grad også mennesker med rusproblemer, som kan motta statlige
ytelser, som arbeidsavklaringspenger, sykepenger, uføretrygd med videre, men også kan ha
nytte av arbeidsrettede tiltak, som er organisert
på kommunalt nivå. Mange kan også ha behov for
økonomisk sosialhjelp, midlertidig bolig med
videre, som ligger til sosialtjenesten.
Sosialtjenesten har beholdt sin rett til å henvise til TSB samt anledning til å fremme saker
om tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige
etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10,
avhengig av hvordan kommunene har organisert
sitt rusarbeid.

3.5.6
3.5.6.1

181

fremtredende, var det daværende helseminister
Sylvia Brustad, som i 2007 lanserte Opptrappingsplan for rusfeltet (2007–2010).189 Planen skulle
opprinnelig løpe ut 2010, men ble forlenget frem
til 2012.
Bakgrunnen for opptrappingsplanen var den
bekymringen som har vært til stede hva gjelder
bruk av narkotika i samfunnet siden 1960-årene, og
ikke minst den høye overdosedødeligheten. Planen
var også et svar på de mangler og utfordringer tjenesteapparatet sto overfor, både faglig og kapasitetsmessig. Det ble blant annet vist til Helsetilsynet, som hadde påpekt at «en økende andel av
personer med rusmiddelavhengighet har omfattende og sammensatte problemer, og at de ikke
mottar nødvendige og forsvarlige tjenester».190
Opptrappingsplanen tok også utgangspunkt i erfaringer fra rusreformen av 2004 og de behov for
videreutvikling av kompetanse og samhandling
som fulgte av denne. Helsedirektoratet omtalte
opptrappingsplanens mål og tiltak på følgende
måte:

Opptrappingsplan for rusfeltet (2007–
2010) og Meld. St. 30 (2011–2012)

«Opptrappingsplanen […] har blant annet som
intensjon å gi rusreformen et faglig innhold,
med tiltak for å ruste opp kapasiteten i kommuner og spesialisthelsetjenesten, samt øke kvaliteten på det samlede tilbudet.»191

Opptrappingsplan for rusfeltet
(2007–2010) (2012)

Det har vært utarbeidet flere stortingsmeldinger
på rusfeltet, henholdsvis i 1975,182 1985,183
1996184 og 2011185 som har tatt sikte på å samle
kunnskap og gi retning til det ruspolitiske arbeidet. I 1979 la regjeringen frem en plan for økt innsats mot narkotikaproblemer,186 som også tilførte
feltet økonomiske ressurser, og som la vekt på
sosialfaglige tiltak og behandling, forebygging og
kontroll.187 Også i perioden 2003–2005 og 2006–
2008 hadde regjeringen dedikerte handlingsplaner mot rusmiddelproblemer,188 forankret i
henholdsvis Sosialdepartementet og Arbeids- og
sosialdepartement.
Etter hvert så man likevel et behov for en mer
systematisk opprustning av rusfeltet og som et
uttrykk for at helseperspektivet var blitt langt mer
Se omtale på NAVs nettsider, NAV (2013b).
182
St.meld. nr. 66 (1975–76) Om narkotikaproblemer.
183
St.meld. nr. 13 (1985–86) Om narkotikaproblemene og
narkotikapolitikken.
184
St.meld. nr. 16 (1996–97) Narkotikapolitikken.
185
Meld. St. 30 (2011–2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. Alkohol – narkotika – doping.
186
St.prp. nr. 138 (1978–79) Om plan for økt innsats mot narkotikaproblemer.
187
Skretting (2013).
188
Sosialdepartementet (udatert) og Arbeids- og sosialdepartementet (2005).
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Det ble videre vektlagt at tjenestene nå skulle ha
mer individuelt tilrettelagt utforming, og at det var
behov for bedre samhandling og mer sammenhengende forløp.192
Helsedirektoratet anslår at rusfeltet samlet
sett ble styrket med 1,035 milliarder kroner (prisjustert 2012)193 i forbindelse med opptrappingsplanen. I og med at planen som sådan ikke ble
evaluert, og at man i liten utstrekning hadde konkret kunnskap for eksempel om kapasitet i de
kommunale tjenestene fra før planen ble iverksatt,
er det vanskelig å si noe entydig om effektene av
opptrappingsplanen.

3.5.6.2

Meld. St. 30 (2011–2012) Se meg!
En helhetlig rusmiddelpolitikk

Opptrappingsplanen ble avløst av en ny melding
til Stortinget på rusfeltet i 2012,194 som blant
189

Helse- og omsorgsdepartementet (2007).
Helse- og omsorgsdepartementet (2007) s. 12.
191
Helsedirektoratet (2012b) s. 5.
192
Helsedirektoratet (2012b).
193
Helsedirektoratet (2012b) s. 6.
194
Meld. St. 30 (2011–2012).
190

64
Kapittel 3

NOU 2019: 26
Rusreform – fra straff til hjelp

annet pekte på betydningen av å komme tidligere
inn i problemforløp, å skape bedre sammenheng i
og mellom tjenestenivåer samt bidra til helhetlige
og sammenhengende tjenestetilbud. Meldingen
varslet også den kommende overdosestrategien,
og ikke minst gikk meldingen gjennom Stoltenbergutvalgets rapport om narkotika fra 2010,195
med tilhørende forslag.

3.5.7

Samhandlingsreformen (2012–2016)
og lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester m.m.
Stortingsmeldingen om samhandlingsreformen,
Samhandlingsreformen – Rett behandling – på rett
sted – til rett tid, ble lagt frem i 2008. Allerede i forordet til reformen omtales personer med rusproblemer som en av gruppene som taper på manglende samhandling.196 I presentasjonen av reformen ble det lagt vekt på behovet for samhandlende tjenestenivåer – derav navnet – for å sikre
gode tjenester og forløp og forebygge behandlingsavbrudd. Videre ble det lagt vekt på behovet
for en «venstreforskyvning» av ressursene, det vil
si mer penger til forebygging for å hindre økt sykdomsbelastning i fremtiden.
I tillegg til ulike økonomiske insentiver, som for
eksempel kommunenes betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter og overføring av ressurser fra
helseforetakene til kommunene, var de lovpålagte
samarbeidsavtalene197 mellom de regionale helseforetakene og kommunen et sentralt virkemiddel
for å oppnå målene i samhandlingsreformen.
De store reformene som allerede var implementert, som Rusreformene og NAV-reformen,
samt samhandlingsformen som var igangsatt, forutsatte også endringer i reguleringen av de kommunale helsetjenestene.
I 2010 la Helse- og omsorgsdepartementet
frem forslag til en egen helse- og omsorgstjenestelov198 til erstatning for kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. I tillegg ble
det foreslått endringer i andre lover, blant annet i
pasientrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven.
Den nye helse- og omsorgstjenesteloven,199
som trådte i kraft i 2012, tydeliggjorde primær-

helsetjenestens ansvar overfor personer med rusproblematikk, jf. § 3-1 annet ledd. For personer
med rusproblemer kunne det også ses som en
ytterligere forsterkning av helseperspektivet knyttet til rusmiddelbruk som allerede var uttrykt
gjennom Rusreform II i 2004.
Den delen av kapittel 6 av sosialtjenesteloven
som omhandlet tilbakehold uten samtykke overfor personer med rusproblematikk, ble, med små
endringer i ordbruken, tatt inn i helse- og
omsorgstjenestelovens kapittel 10. Se for øvrig
utredningens kapittel 5 for nærmere omtale av
tjenestetilbud og tiltak overfor personer med rusproblematikk.

3.5.8

Opptrappingsplanen for rusfeltet
(2016–2020)
I 2015 la regjeringen frem et forslag til en ny opptrappingsplan for rusfeltet for perioden 2016–
2020.200 Opptrappingsplanen tar utgangspunkt i
tre innsatsområder; tidlig innsats for å forebygge
rusavhengighet, behandling og oppfølgingstjenester etter behandling. Planen er hovedsakelig
innrettet mot mennesker som allerede har – eller
som står i fare for å utvikle – et rusproblem. De
rent primærforebyggende innsatser forutsettes
ivaretatt innenfor rammene av folkehelsearbeidet.
Opptrappingsplanen har en økonomisk ramme
på 2,4 milliarder kroner.201 Veksten i TSB er
eksplisitt holdt utenfor og skal ivaretas gjennom
den såkalte gylne regel, som ble gjeninført i
2015.202 Planen legger til grunn at utfordringene
på rusfeltet er størst i kommunal sektor, og planen
tar derfor sikte på å bidra til kapasitetsvekst i
kommunalt rusarbeid. Samtidig er det også tiltak i
planen som skal bidra til kvalitetsutvikling i tjenestene, mer tilpassede og fleksible tjenester og ikke
minst økt brukermedvirkning.
Helsedirektoratet har fått ansvaret for å følge
opp Helse- og omsorgsdepartementets tiltak i planen og koordinerer også innsatsen fra berørte
direktorater og andre aktører. FAFO evaluerer
planen på oppdrag fra Helsedirektoratet og har
200

195

Stoltenbergutvalget (2010).
196
St.meld. nr. 47 (2008–2009) Samhandlingsreformen.
197
Se nærmere om samarbeidsavtalene i Helse- og omsorgsdepartementet (udatert).
198
Prop. 91 L (2010–2011).
199
Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Prop. 15 S (2015–2016) Opptrappingsplanen for rusfeltet
(2016–2020).
201
I henhold til Prop. 1 S (2019–2020) er opptrappingsplanens
økonomiske målsetting allerede oppfylt.
202
Prop. 1 S (2014–2015) Helse- og omsorgsdepartementet:
Regelen om at psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling hver for seg skal ha årlig vekst som er
større enn veksten i somatikk, videreføres og innebærer at
disse fagområdene gis høy prioritet.
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levert to rapporter i forbindelse med evalueringsoppdraget.203

3.6

Behandlingstilbud og
skadereduksjon

3.6.1 Behandlingstilbudene
Med utgangspunkt i bekymringen for bruk av narkotika i ungdomsgenerasjonen ble tiltak som uteseksjonen i Oslo opprettet i 1969. I Bergen ble det
i 1971 opprettet et psykiatrisk (ungdoms)team
(PUT), som skulle gi behandling til ungdom med
rusproblematikk. I 1974 ble et tilsvarende team
opprettet i Oslo.204 St.meld. nr. 66 (1975–76) Om
narkotikaproblemer fremmet forslag om å formalisere polikliniske psykiatriske ungdomsteam, og
slike team begynte å vokse frem mot slutten av
1970 årene, forankret i psykisk helsevern. Med
statens overtagelse av den fylkeskommunale
sykehusdriften i 2002,205 fulgte PUT-ene med og
er i dag mange steder en del av det polikliniske
rusbehandlingstilbudet innen TSB.
Fra 1970-årene ble institusjonsbehandling en
sentral del av tilnærmingen til personer med rusproblemer, spesielt de unge. I tidens ånd ble disse
institusjonene i stor utstrekning organisert som
bo- og arbeidskollektiver, hvor solidaritets- og
fellesskapsideologien fra 1970-årene var fremherskende. Det første kollektivet i Norge, Sollia, ble
opprettet av Statens klinikk for narkomane i
1970.206
Hivproblematikken blant injiserende brukere
medførte også en betydelig vekst i antall institusjonsplasser fra siste halvdel av 1980-tallet.207
Mange av rusbehandlingstilbudene ble opprettet
av stiftelser og organisasjoner, ideelle og religiøse. Dette har bidratt til at det har vært et mangfold av faglige behandlingstilnærminger og perspektiver på rusmiddelbruk og rusproblematikk.208
Med Rusreform II i 2004 fikk de regionale
helseforetakene (RHF-ene) tillagt ansvaret for å
yte TSB i sine regioner. I tillegg til selv å ha både
akutt-, avrusings-, poliklinisk behandlings- og
døgnbehandlingstilbud i egen regi anskaffer RHFene en betydelig mengde døgnplasser fra private
tilbydere gjennom anbudskonkurranser. De pri203

Hansen mfl. (2018 a og b).
Statens helsetilsyn (2000).
205
Ot.prp. nr. 66 (2000–2001) Om lov om helseforetak m.m.
206
Fekjær (2016) s. 65.
207
Sosial- og helsedepartementet (1996).
208
Mjåland (2008).
204
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vate aktørene som leverer helsetjenester er omfattet av de faglige kompetansekrav som følger av å
være en spesialisthelsetjeneste og må følge de
nasjonale faglige retningslinjer på rusfeltet som
utgis av Helsedirektoratet. De står dermed noe
mindre fritt enn tidligere til selv eksklusivt å definere innhold og innretning (herunder lengde på
døgnbehandling) av sitt behandlingstilbud.

3.6.2

Skadereduksjon

3.6.2.1 Økt oppmerksomhet om skadereduksjon
Skadereduksjonstilnærmingen i folkehelsearbeidet
knyttet til håndteringen av befolkningens rusproblemer fikk på 1990-tallet økt innflytelse både i
forskning, politikk og praksis.209 En viktig bakgrunn var den sterke økningen av injiserende heroinbrukere over hele Europa med dårlig helsetilstand.210 Antallet heroinbrukere i Norge fordoblet
seg i løpet av 1990-tallet.211 Mange av brukerne av
heroin og andre stoffer hadde høy sykdomsbelastning. Dødeligheten i gruppen var høy, og narkotikadødsfallene fikk stadig større oppmerksomhet i
mediene.212 Hivepidemien på 1980-tallet og den
raske spredningen av hiv blant injiserende brukere
bidro til å sette fart i utviklingen av skadereduserende tiltak. De åpne russcenene, ofte svært synlige, ble dominert av stadig flere særlig forkomne
injiserende brukere. Dette førte til at den offentlige
og politiske bekymringen økte.
Begrepet «skadereduksjon» omfatter den politikk og de tiltak som søker å redusere skader av
rusmiddelbruk, og må forstås som et mangfoldig
begrep som inkluderer et vidt spekter av «skader»
(helseskader, sosiale skader, økonomiske skader), ikke bare på brukere av narkotika selv, men
også på nærstående og samfunnet for øvrig. En
slik bred forståelse av skadereduserende tiltak og
målet med disse kom første gang politisk tydelig
til uttrykk i stortingsmeldingen fra 1996:
«Selv om målet for vår innsats er rusfrihet, vil
det forekomme situasjoner der misbrukerne
ikke har et uttalt ønske om å komme seg ut av
misbruket. I disse tilfellene må hjelpeapparatet
bidra til skadereduserende og stabiliserende
tiltak. […] Med skadereduksjon forstås tiltak
209

Rhodes og Hedrich (2010).
Ødegård (2011).
211
Antallet sprøytebrukere økte fra 4000–5000 i 1989 til 9000–
12 000 i 1999, se Ødegård, Bretteville-Jensen og Skretting
(2002).
212
Ødegård (2011).
210
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for å redusere de skadelige virkningene av et
pågående narkotikamisbruk, for den enkelte
misbrukers helse og for samfunnet. Eksempler
på slike tiltak er informasjon til misbrukere for
å forebygge overdoser, og utdeling av rene
sprøyter og kanyler for å forebygge smitte og
hindre spredning av leverbetennelser og HIV.
Tiltakene er forankret i en helsemessig tilnærming til narkotikamisbrukere og de akutte
helseproblemene misbruket ofte fører med
seg.»213
Skadereduksjon var likevel kontroversielt, fordi
tiltakene var rettet mot å hindre skadene ved rusmiddelbruk og ikke rusmiddelbruk i seg selv.214
Visjonen om et narkotikafritt samfunn, som etter
utvalgets forståelse først ble uttrykt i et offentlig
policydokument i forbindelse med stortingsmeldingen fra 1985,215 ble oppfattet å være under
press. Det ble en opphetet debatt knyttet til om
skadereduksjon innebar en undergraving av forbudet og en liberalisering av narkotikapolitikken
ved at nullvisjonen om et narkotikafritt samfunn
med dette ble forlatt.216 I stortingsmeldingen om
narkotikapolitikken fra 1996 ble det uttalt at det
«ikke [er] realistisk å tro at narkotikaproblemene
skal kunne løses innen overskuelig framtid».217
Ifølge stortingsmeldingen skulle en restriktiv
narkotikapolitikk, og visjonen om et narkotikafritt
samfunn, likevel stå ved lag:
«Liberalisering ville først og fremst ha den
negative signaleffekten at samfunnet ikke lenger vurderer narkotika som et alvorlig problem. Liberalisering ville også etter alt å
dømme øke tilgjengeligheten av narkotika og
føre til økt misbruk. Det er derfor viktig å
holde fast ved det langsiktige, overordnede
politiske målet; å arbeide fram mot et samfunn
fritt for misbruk av narkotika.»218

3.6.2.2 Smittevern og lavterskeltilbud
Det første skadereduserende tiltaket, som ble
innført i 1988, møtte – til tross for motstanden
mot liberalisering av narkotikapolitikken – lite
motstand.219 Det dreide seg om utdeling av rene
213

St.meld. nr. 16 (1996–97) s. 26.
Blindheim (2003).
215
St.meld. 13 (1985–86) s. 6.
216
Schiøtz (2017).
217
St.meld. nr. 16 (1996–97) s. 9.
218
St.meld. nr. 16 (1996–97) s. 9.
219
Skretting (1996).
214

sprøyter og kanyler for å forebygge overdoser,
smitte og spredning av sykdommer. Sprøyteutstyr ble i oppstarten først kun utdelt fra «aidsinformasjonsbussen» i Oslo. I dag er imidlertid
sprøyteutdeling nærmest et landsdekkende tiltak.220
En viktig skadereduserende satsing, spesielt i
storbyene, har vært en utbygning av gatenære lavterskel helsetilbud og væresteder som drives
både av kommuner og ideelle organisasjoner. Et
fellestrekk ved tiltakene er at målgruppen er personer med rusproblemer, de er åpne på dagtid og
uten timebestilling eller egenandeler med videre
(derav «lavterskel»).

3.6.2.3 Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Tiltak for å forebygge overdosedødsfall og redusere skader av heroinbruk har vært hovedformålet for mange skadereduserende tiltak. Etablering av substitusjonsbehandling i Norge, kalt legemiddelassistert rehabilitering (LAR), har kanskje
vært den største og viktigste satsingen. Det første
metadontiltaket i Norge ble igangsatt i Oslo på
begynnelsen av 1990-tallet som et forsøksprosjekt
for hivpositive sprøyteinjiserende brukere med
langtkommet immunsvikt.221
Metadonbehandling var imidlertid ikke ukontroversielt.222 Motstanden synes å være knyttet til
det tradisjonelle målet om rusfrihet for alle som
bruker narkotika, og forestillingen om det narkotikafrie samfunnet. I tillegg ble det også problematisert fra ulikt hold at legemidler kunne komme til
erstatning for annen behandling eller andre rehabiliterende innsatser.
I 1997 vedtok Stortinget likevel substitusjonsbehandling223 som et permanent og landsdekkende tilbud.224 På relativt kort tid ble LAR den
dominerende behandlingen for opioidavhengighet. I 2017 var det nærmere 7600 pasienter i
220

Olsen og Skretting (2006).
Sosial- og helsedepartementet (1996) s. 49.
222
Skretting (1997).
223
Substitusjonsbehandlingen hadde først navnet metadonassistert rehabilitering – MAR. Etter at andre medikamenter
enn metadon, primært buprenorfin, ble tatt i bruk, ble navnet på tiltaket endret til legemiddelassistert behandling –
LAR.
224
St.meld. nr. 16 (1996–97) og Innst. S. nr. 184 (1996–1997)
om 1) narkotikapolitikken og 2) forslag fra stortingsrepresentant Ellen Chr Christiansen om å legalisere narkotika og å
avkriminalisere brukerne. Som en kuriositet i denne sammenhengen kan det nevnes at Stortinget under sin behandling av saken ikke bifalt følgende forslag (forslag nr. 10) fra
representant Ellen Chr. Christiansen (uavhengig): «Stortinget ber Regjeringen legge frem de nødvendige forslag for å
legalisere narkotika og å avkriminalisere brukerne.»
221
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LAR.225 En av de viktigste grunnene til denne
økningen har vært endring av inntakskriterier og
de dokumenterte positive effektene, særlig i form
av lavere sykelighet, dødelighet og kriminell aktivitet.226

3.6.2.4 Fra sprøyterom til brukerrom
En kraftig økning i overdosedødsfall fra 1980, med
60 dødsfall,227 til toppåret i 2001, med hele 405
døde, var foranledningen for en prøveordning
med et såkalt sprøyterom i Oslo i 2005. Formålet
med sprøyterom er å forebygge overdoser, å
styrke brukerens verdighet, å øke brukerens kontakt med helse- og sosialfaglige tjenester og å
bedre hygienen rundt inntak av rusmidler.228 Målgruppen for disse tiltakene var hardt belastede
brukere som i et visst omfang inntok narkotikaen
i det offentlige rom.
I lovgivningen om sprøyterom, som først ble
vedtatt som en midlertidig lov i 2004, ble det slått
fast at personer med lovlig adgang til sprøyterommet ikke skal straffes for inntaket av narkotika,
eller besittelse av en brukerdose som skal inntas på
sprøyterommet.229 Både i og i umiddelbar nærhet
av sprøyterommene ble besittelse av narkotika til
egen bruk i praksis straffritt for rommets brukere.
Sprøyterommet førte til en narkotikapolitisk
debatt med mange vanskelige prinsipielle avveininger, først og fremst fordi mange mente dette la
til rette for bruk av skadelige og forbudte stoffer.230 Det ble oppfattet som et skritt i retning av å
legalisere narkotika og med det svekke Norges
posisjon i internasjonalt narkotikasamarbeid.
Det ble også fryktet at narkotikabrukere som
også er selgere, i praksis ville bli gitt en slags frisone. Videre ble det også argumentert med at
sprøyterom går på tvers av prinsippet om likhet
for retten, siden enkelte brukere ville få adgang til
225

Per 31. desember 2017 var det registrert i alt 7622 pasienter i LAR, se Waal mfl. (2018) s. 4.
226
Se for eksempel Bukten (2012) og Strang mfl. (2012).
227
I 1980 ble det registrert 60 overdosedødsfall. I 2000 var tallet økt til 267, se Ødegård, Bretteville-Jensen og Skretting
(2002).
228
Olsen og Skretting (2007).
229
Dette ble vedtatt som midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om
prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika § 2
bokstav b. Slike handlinger er ellers straffbare med inntil
seks måneders fengsel, jf. lov 4. desember 1992 nr. 132 om
legemidler § 31 annet ledd, jf. § 24 første ledd. Den midlertidige loven om sprøyterom ble gitt virkningstid på tre år
fra ikrafttredelsen, jf. den opprinnelige loven § 7. I 2007 ble
dette forlenget til fem år, se lov 15. juni 2007 nr. 34. Straffritaksregelen står i gjeldende lov 2. juli 2004 nr. 64 om ordning med brukerrom for inntak av narkotika § 4 bokstav b.
230
Skretting (2001).
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å bruke narkotika uten frykt for straff. At noen
brukergrupper skulle fritas for straff, og at dette
skulle forbeholdes bruken av de mest skadelige
narkotiske stoffene, var ikke i tråd med den
øvrige narkotikapolitiske reguleringen.
På tross av at sprøyterom kanskje har vært det
mest kontroversielle tiltaket, ble forsøksloven
gjort permanent i 2009.231 Evalueringene av ordningen har vist at en slik plassorientert avkriminalisering kan skape bedre betingelser for skadereduksjon ved at rusbrukere slipper kontroll og
straff, i mindre grad blir stigmatisert, får være i
fred og kan ta seg tid til å tilberede stoff til egen
bruk, med mindre risiko for feildosering og hurtige injiseringer.232
I 2016 ble det etablert et sprøyterom også i
Bergen kommune.
Inntil 2018 var det bare heroin som var omfattet av straffrihet, og injisering var eneste tillatte
inntaksmåte. Det ble av flere problematisert at
sprøyteromsordningen ikke understøttet Switchkampanjen, som var et av de viktigste tiltakene i
Nasjonal overdosestrategi.233 Kampanjen handler
om å motivere til overgang fra injisering til tryggere inntaksmåter, hovedsakelig inhalering, som
er langt mindre helseskadelig enn injisering og
reduserer faren for overdose til et minimum.
I 2018 erklærte regjeringen i sin politiske plattform234 at den ville «styrke innsatsen mot overdosedødsfall, ved at det i brukerrom åpnes for å
injisere flere stoffer som gir risiko for overdosedødsfall. Det skal også gis opplæring i overgang
fra injisering til mer skånsom bruk for tunge
rusavhengige». Regjeringen la deretter frem forslag til endringer i sprøyteromsloven,235 som ble
vedtatt av Stortinget samme år. Endringene innebar også at betegnelsen «sprøyterom» ble endret
til «brukerrom».236

3.6.2.5

Heroinassistert behandling (HAB)

Stoltenbergutvalget hadde allerede i 2010 foreslått
et tidsbegrenset forsøksprosjekt der behandling
med heroin skulle inkluderes i LAR. Dette ble
231

Se endringslov 19. juni 2009 nr. 69.
Olsen og Skretting (2007).
233
Switch-kampanjen og andre tiltak er videreført og nye tiltak
påbegynt i ny nasjonal overdosestrategi for perioden 2019–
2022, se Helsedirektoratet (2014c).
234
Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, se Regjeringen (2018).
235
Prop. 13 L (2018–2019).
236
Lov 20. desember 2018 nr. 113 om endringer i sprøyteromsloven m.m. (utvidelse av type narkotiske stoffer m.m.)
del III.
232
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møtt med stor motstand i fagmiljøene. Det ble tatt
til orde for at slik behandling ble ansett som lite
kostnadseffektivt, og at det i stedet burde satses
på å videreutvikle tilbudet om annen substitusjonsbehandling.237 I 2018 gikk regjeringen likevel inn for å gjennomføre forsøk med heroinassistert behandling. Opprettelsen av et forsøksprosjekt har vært planlagt i 2019, men er ennå ikke
igangsatt.238 Formålet er å nå en svært hjelpetrengende gruppe rusavhengige og hjelpe dem til å få
et mer verdig liv. Målgruppen for heroinassistert
behandling er en liten gruppe mennesker med
omfattende rusavhengighet som det har vist seg
vanskelig å nå med dagens behandlingstilbud.

3.7

Brukermedvirkning,
brukerkompetanse og
brukerorganisasjoner

3.7.1 Brukermedvirkning på individnivå
Forvaltningsloven av 1967 § 11 innførte en generell veiledningsplikt for forvaltningsorganer, som
for så vidt var et uttrykk for at borgeres rettigheter overfor staten ble tydeligere.239 Dette ble
enda tydeligere fra 1995, da det i § 11 første ledd
ble lagt til følgende: «Formålet med veiledningen
skal være å gi parter og andre interesserte
adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på
best mulig måte.»240
Fra midten av 1970-tallet og utover 1980- og
1990-tallet gjennomgikk forvaltningen store
endringer gjennom forvaltningspolitiske programmer og handlingsplaner, med vekt på avbyråkratisering, demokratisering og en mer «brukerrettet» tilnærming i alle deler av offentlig sektor,
også innenfor velferdssektoren.241
Retten til brukermedvirkning ble tatt inn i
regelverket da sosialtjenesteloven242 erstattet den
tidligere sosialomsorgsloven.243 Før dette var det
for eksempel i sosialtjenesten en generell plikt til
å opplyse en sak så godt som mulig, men ikke
eksplisitt uttrykt at brukeren skulle kunne
237

Vegstein 2010. Se også Waal, Ohldieck og Clausen (2017).
Se omtale av forsøksprosjektet på regjeringens nettsider,
Regjeringen (2019a). For en beskrivelse av prosjektet, se
rapport av Eide mfl. (2019).
239
Lov 10. februar 1967 nr. 10 om behandlingsmåten i forvaltningssaker.
240
Lov 12. januar 1995 nr. 4 om endringer i forvaltningsloven m.v.
241
Direktoratet for forvaltning og IKT (2010).
242
Lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (opphevet) § 8-4 «Plikt til å rådføre seg med klienten»: «Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med
klienten. Det skal legges stor vekt på hva klienten mener.»
243
Lov 5. juni 1964 nr. 2 om sosial omsorg (opphevet).
238

komme til orde, eller at vedkommedes mening
skulle tillegges vekt ved tjenesteutformingen.
Dagens sosialtjenestelov pålegger kommunene en
plikt til å rådføre seg med tjenestemottager ved
utformingen av tjenestetilbudet, jf. § 42.
Pasient- og brukerrettighetsloven av 1999 ga
pasienter og brukere av helsetjenesten rett til
medvirkning, jf. lovens § 3-1.244
Brukermedvirkning på individnivå, forstått
som (reell) innflytelse på utformingen og utmålingen av tjenestetilbud, det være seg i kommunen
likevel i spesialisthelsetjenesten, forekommer nok
derimot i varierende grad i den daglige tjenesteutøvelsen. Det vil i stor grad være kommunen som
vurderer en persons tjenestebehov etter pasientog brukerrettighetsloven 2-1 a. Tjenester som tilbys, kan i utgangspunktet være tjenester kommunene allerede har tilgjengelig, og de utmåles i
henhold til kommunenes ressurser. Det vil i den
sammenhengen alltid måtte ligge krav om forsvarlighet til grunn for tjenesteyting.
Spesialisthelsetjenesten skal på samme måte
foreta en vurdering av hvorvidt en person har
krav på spesialisthelsetjenester etter pasient- og
brukerrettighetsloven § 2-1 b, og fastsetter på
hvilket nivå behandling skal gis (for eksempel
døgnbehandling eller poliklinisk behandling),
samt frist for behandlingsstart.
Under gjennomføring av behandling, både i
poliklinikk og i TSB-institusjon, gjelder også pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1.
Ordningen med fritt sykehusvalg og fritt
behandlingsvalg, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4, er også tenkt å gi pasienter større
grad av valgfrihet innen helsesektoren og kan ses
i sammenheng med den «brukerrettingen» av forvaltningen som er nevnt ovenfor.

3.7.2 Brukermedvirkning på systemnivå
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 pålegger
kommunene et ansvar for å sikre pasienters og
brukeres innflytelse på systemnivå. Tilsvarende
bestemmelse finnes i NAV-loven § 6.
Se mer om brukermedvirkning i utredningens
kapittel 5.
3.7.3 Brukerkompetanse
At egenerfaring med rusproblemer anses som en
ressurs i arbeidet med rehabilitering av andre personer med rusproblemer, er ikke av ny dato. Et
244

Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter, sist
endret ved lov 21. juni 2019 nr. 43.
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eksempel er opprettelsen av organisasjonen Alcoholics Anonymous (AA) i 1935, som fikk en avlegger i Narcotics Anonymous (NA) i 1953.245 Tanken
var at personer som hadde sluttet å bruke rusmidler, kunne støtte og bistå hverandre i å opprettholde rusfrihet. Selvhjelp og selvhjelpsgrupper246
bygger på samme idé om at et egenopplevd problem kan løses gjennom interaksjon med andre
som har opplevd det samme, samtidig som den
enkelte selv kan bistå andre i deres håndtering av
sine problemer og utfordringer.
I tillegg er erfaring som pasient og tjenestemottager etter hvert blitt ansett som en viktig
kompetanse i behandlings- og rehabiliteringsarbeidet. Det er opprettet egne stillinger som erfaringskonsulenter, medarbeidere med brukererfaring med videre.247

3.7.4

Brukerorganisasjoner

Brukerorganisasjonene248 på rusfeltet vokste frem
på 1990-tallet, da rettighetsperspektivet og brukermedvirkning i større grad fikk gjennomslag og
etter hvert også ble lovfestet i helse- og sosialsektoren. Organisasjonene har betydd svært mye for
anerkjennelsen av brukermedvirkning. Felles for
mange av brukerorganisasjonene i Norge er at de
etter hvert har blitt godt integrert i både nasjonale
og internasjonale organisasjons- og fagnettverk og
med det fått en faglig tyngde som har bidratt til at
de nå er sentrale premissleverandører for politikkutformingen på rusfeltet, et felt der de ruspolitiske organisasjonene, religiøse og ideelle, nesten
hadde rådd grunnen alene.

3.8

Ruspolitiske organisasjoner

3.8.1

Tradisjonelle ruspolitiske
organisasjoner
I Norge er det en rekke organisasjoner som på
ulikt vis arbeider for å forebygge og redusere
bruk av rusmidler i befolkningen.249 Noen har
245

Se omtale av NA på deres nettsider, Narcotics Anonymous
(2019).
246
Se mer om selvhjelp og selvhjelpsgrupper hos Nasjonalt
kompetansemiljø for selvorganisert selvhjelp (2019).
247
Se mer om erfaringskompetanse hos Nasjonalt senter for
erfaringskompetanse innen psykisk helsearbeid (udatert).
248 Organisasjonen A-larm (den gang A-Klinikkens venner) ble
etablert i 1995 som den første brukerorganisasjonen, og
RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ble etablert
året etter, i 1996. Andre organisasjoner er Foreningen for
Human Narkotikapolitikk (FHN), proLAR, MARBORG og
Det nytter! (en bruker- og pårørendeorganisasjonen på rusfeltet under Stiftelsen KRAFT).
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alkohol som hovedtema, andre narkotika, men de
fleste synes å forholde seg til begge deler. Felles
for mange av disse organisasjonene, hva enten de
har hatt politisk eller religiøs forankring, er at de
springer ut av avholdsbevegelsen.250
De ruspolitiske organisasjonene har hatt stor
politisk gjennomslagskraft og har vært premissleverandører for mye av den ruspolitiske utviklingen, ikke minst som pådrivere for utvikling av
behandlings- og rehabiliteringstilbud. Selv om
det ideologiske utgangspunktet har vært forskjellig, har i all hovedsak disse organisasjonene
vært omforent i sin holdning til narkotika og
nesten uten unntak sluttet opp om målet om det
«narkotikafrie samfunn». Få av disse organisasjonene har tatt til orde for å lempe på forbudslinjen hva angår narkotika, uavhengig av det
enkelte rusmiddels skadepotensial. Enkelte har
også vært tydelige motstandere av skadereduserende tiltak, det være seg utlevering av
brukerutstyr, substitusjonsbehandling eller etablering av sprøyterom, og nå også avkriminalisering.251

3.8.2 «Nye» ruspolitiske organisasjoner
Utover 2000-tallet har imidlertid den relativt
homogene massen av ruspolitiske organisasjoner
og virksomheter blitt utfordret av nye organisasjoner, ofte kalt rusliberalister, som argumenterer
både for avkriminalisering og til dels også legalisering.252 Disse aktørene fremholder det uforholdsmessige i straffetilnærmingen knyttet til
bruk av narkotika, peker på negative konsekvenser av en repressiv kontrollpolitikk, nasjonalt
249

Det er svært mange organisasjoner som kan anses å falle
inn under definisjonen av en ruspolitisk organisasjon.
Utvalget nevner her paraplyorganisasjoner som Actis og
Fagrådet, som omfavner flere organisasjoner, og enkeltorganisasjoner som Ungdom Mot Narkotika (UMN), Forbundet Mot Rusgift (FMR) og Norsk Narkotikapolitiforening
(NNPF).
250
Eksempler på slike organisasjoner var Arbeidernes Edruskapsforbund (1932), nå Arbeiderbevegelsens Rus- og
Sosialpolitiske Forbund og Kristenfolkets Edruskapsråd
(1925).
251
Se Endal (2003).
Actis, Fagrådet innen rusfeltet i Norge, Forbundet Mot
Rusgift, Landsforbundet mot stoffmisbruk, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon og Ungdom Mot Narkotika er
eksempler på organisasjoner som stilte seg tvilende til eller
gikk imot forslag om permanent videreføring av sprøyteromsloven i 2008, jf. Ot.prp. nr. 59 (2008–2009). Forbundet
Mot Rusgift (FMR) har også markert seg tydelig mot avkriminalisering, se for eksempel presisering av FMRs standpunkt på deres nettside, Forbundet Mot Rusgift (2018).
252
Eksempler på slike «nye» organisasjoner er Foreningen
Tryggere Ruspolitikk (FTR), Normal og EmmaSofia.
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og globalt, og stiller spørsmål ved enkelte forbudte rusmidlers faktiske skadepotensial. Dessuten fremheves ofte det rent prinsipielle knyttet til
personlig valg og retten til å bestemme over hva
man velger å tilføre sin egen kropp.
Tidligere var flere slike organisasjoner marginalisert og avfeid som lite seriøse legaliseringstilhengere, men de siste årene har de hatt en ikkeubetydelig påvirkningskraft i samfunnsdebatten,
ikke minst på politiske partier. Spesielt gjelder
dette for ungdomspartiene, hvorav flere nå også
argumenterer for å legalisere narkotika, i alle fall
cannabis.253

3.9

De senere års utvikling frem
mot dagens diskusjon om
avkriminalisering

Forståelsen av narkotikaproblemet har gjennomgått betydelige endringer siden det oppsto i
Norge på midten av 1960-tallet, og de politiske tiltakene har vært forankret i ulike perspektiver.254
Men på tross av en tydeligere helsetilnærming og
brukerorientering er fortsatt de to til dels motsetningsfylte hovedlinjene med henholdsvis straff og
hjelp beskrivende for dagens narkotikapolitiske
situasjon. Stadig flere behandlingstilbud og skadereduserende tiltak innføres, og personer med ruslidelser defineres som syke i den forstand at ruslidelser utløser rett til nødvendig helsehjelp både
på kommunalt- og spesialisthelsetjenestenivå.
Samtidig opprettholdes en repressiv narkotikapolitikk som antas å kunne hindre eller begrense
tilgangen til helsehjelp og produsere en rekke
kontrollskader.
Erkjennelsen av at straffeforfølging kan
hindre hjelp, og bidra til stigma og marginalisering, har i større grad preget den politiske
debatten de senere år og gjort at diskusjonen
om avkriminalisering igjen har blitt satt på den
politiske dagsordenen. Dette har også sammenheng med at avkriminalisering har fått bred
internasjonal og forskningsmessig anerkjennelse.
En viktig internasjonal begivenhet som fikk
stor oppmerksomhet, var Portugals avkriminalisering av bruk, samt er ver v og innehav av
narkotika til egen bruk, i 2001 (se utredningens
kapittel 6). Dette fikk etter hvert internasjonal
aksept gjennom omtale som beste praksis av
253

Se for eksempel på nettsiden til Fremskrittspartiets Ungdom (2016) om ti grunner til å legalisere cannabis.
254
Ødegård (2011).

presidenten for kontrollorganet International
Narcotics Control Board (INCB) i 2015.255
Både FNs generalsekretær, FNs spesialrapportør for retten til helse256 og FNs høykommissær for
menneskerettigheter har anbefalt stater å vurdere
nedkriminalisering eller avkriminalisering av besittelse og bruk av narkotika. Hovedargumentet er at
strafflegging på flere vis er til hinder for å fremme
retten til helse,257 og at det bør vurderes alternativer til strafflegging av dem som bruker narkotika.258 Også blant annet Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs utviklingsprogram (The
United Nations Development Programme) har
erklært et ønske om avkriminalisering.
Av vesentlig betydning for anerkjennelsen av
avkriminalisering er også en relativ unison helseog medisinskfaglig forskning.259 Det rådende
synet i internasjonal forskning om ruspolitikk er
at avkriminalisering vil være det klart beste alternativet i et folkehelseperspektiv. Kriminalisering
av narkotikabruk og -besittelse og intensivert
straffeforfølging av brukere har store negative
implikasjoner for rusbrukeres livssituasjon og
helse. En kunnskapsoppsummering publisert av
en internasjonal ekspertgruppe i det internasjonale medisinske tidsskriftet The Lancet konkluderer med at kriminalisering
«have contributed directly and indirectly to
lethal violence, communicable-disease transmission, discrimination, forced displacement,
unnecessary physical pain, and the undermining of people's right to health».260
En annen viktig internasjonal begivenhet var
FNs spesialsesjon om narkotika (UNGASS), som
ble holdt i New York i 2016. Frem mot UNGASS
255

Sipp (2015) s. 5.
«Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and
mental health» (2010) kapittel III og VII.
257
UNHCHR (2015) avsnitt II og VII.
258
FNs generalsekretær Ban Ki-moon, se United Nations
Secretary-General 2015:
«Our shared response to this challenge is founded on the
international drug control conventions. In full compliance
with human rights standards and norms, the United
Nations advocates a careful re-balancing of the international policy on controlled drugs. We must consider alternatives to criminalization and incarceration of people who
use drugs and focus criminal justice efforts on those
involved in supply. We should increase the focus on public
health, prevention, treatment and care, as well as on economic, social and cultural strategies.»
259
Csete mfl. (2016); Houborg, Frank og Bjerge (2014); Olsen
(2017).
260
Csete mfl. (2016) s. 1429.
256
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mobiliserte sivilsamfunnet, spesielt brukerorganisasjonene, støttet av både forskermiljøer og
ruspolitiske aktivister, opp mot sine respektive
lands delegasjoner med tanke på å fremme
helse- og menneskerettighetssituasjonen for
brukere av narkotika og hindre de konsekvensene av stigma som påføres brukere av narkotika
gjennom kriminaliseringsregimene. Menneskerettighetsperspektivet, vektlegging av kontrollskader og krav om avkriminalisering av bruk og
befatning med narkotika til egen bruk var elementer i dette.
Den internasjonale utviklingen må antas å ha
hatt betydning for at avkriminalisering ble satt på
den narkotikapolitiske dagsordenen i Norge fra
om lag 2015. Særlig har det helserettslige perspektivet blitt avgjørende for oppslutningen om
endringen i den ruspolitiske tilnærmingen.
Dette var helseminister Bent Høies utgangspunkt i 2016, da han for første gang i et debattinnlegg i Dagbladet under tittelen «Hjelp, ikke straff,
narkotikabrukere»261 lanserte ideen om en rusreform. Den ruspolitiske programerklæringen
helseministeren uttrykte i dette innlegget, innebar at oppfølging av personer som tas for narkotikabruk, skulle flyttes fra justissektoren til helsetjenesten.
Utgangspunktet for ministerens syn var en
erkjennelse av at «[s]traff og bøter mot narkotikabruk og besittelse gjør ofte mer skade enn gagn
på både samfunn og den enkelte». I innlegget skiller Høie mellom «nye brukere» og de «som er
avhengige av stoffer», men var klar på at en
reform må gjelde alle brukere:
«Å gi dem bøter og et rulleblad kan gjøre skråplanet brattere. Disse bør heller hjelpes på rett
spor, der man kan gripe fatt i de bakenforliggende årsakene for at de søker rus. Å bli tatt for
narkotikabruk bør bli et vendepunkt, ikke ende
261

Høie (2016).
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opp som den [sic] første av mange stopp på en
kriminell løpebane.»
I samme debattinnlegg uttrykte Høie at å kalle
dette for avkriminalisering ikke var heldig, fordi
dette ikke utelukkende handlet om å slutte å
straffe, men om å erstatte straff med hjelp:
«Derfor synes jeg ordet avkriminalisering er
lite heldig. Det holder ikke bare å si [at] vi ikke
skal straffe og bøtelegge brukere. Vi må også
sette kommunene, Nav og helsetjenesten i
stand til å gjøre det som trengs for å følge opp
dem som tas for bruk og besittelse.»
Argumentene mot straff for bruk av narkotika
som Høie igjen brakte på den politiske agendaen,
var på mange måter de samme som kriminaliseringskritikerne hadde forfektet fra 1980-tallet.
Også motargumentene i det offentlige ordskiftet
i dag følger de samme hovedlinjene som ved tidligere anledninger da avkriminalisering har vært
brakt på banen, for eksempel av straffelovkommisjonen i 2002262 og Stoltenbergutvalget i
2010.263 Argumentene mot avkriminalisering er
blant annet knyttet til den såkalte signaleffekten:
Det antas at når straffetrusselen fjernes, vil narkotikabruk ufarliggjøres, normaliseres og øke,
spesielt i ungdomsbefolkningen. Videre pekes
det på hva avkriminalisering kan bety for politiets mulighet til effektivt å etterforske innførsel
og omsetning, og hva eventuell økt bruk kan
bety for samfunnssikkerheten.264 Utvalget redegjør blant annet for denne argumentasjonen i
utredningens kapittel 12.

262

Se Justis- og politidepartements vurderinger av straffelovkommisjonens forslag om avkriminalisering i Ot.prp. nr. 90
(2003–2004) s. 91.
263
Se høringsuttalelser til Stoltenbergutvalgets rapport om
narkotika på regjeringens nettsider, Regjeringen (2010).
264
Se eksempel kronikk i Frøya Nyheter, Pollestad (2019).
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Kapittel 4

Narkotikasituasjonen i Norge
4.1

I det følgende gis en kortfattet oversikt over
narkotikasituasjonen i Norge. Datakildene er
blant annet spørreundersøkelser i ulike deler av
befolkningen, beslag av narkotika, narkotikalovbrudd, narkotikarelaterte dødsfall og pasienter i
behandling for narkotikaproblemer. Det vil variere hvorvidt det foreligger opplysninger frem til
og med 2018. For mer utfyllende informasjon henvises det til de angitte kildene.
Først gjøres det i punkt 4.2 rede for narkotikabruk i befolkningen generelt, deretter, i
punkt 4.3, for problembruk. Forhold ved narkotikamarkedet omtales i punkt 4.4, og i punkt 4.5
gjøres det rede for konsekvenser av narkotikabruk, herunder skader og narkotikautløste
dødsfall. Avslutningsvis omtales narkotikakriminalitet i punkt 4.6.

4.2

messige, sosiale og/eller økonomiske problemer

Innledning

Bruk av narkotika

4.2.1 Oversikt
Det er flere faktorer som påvirker bruk av narkotika. Hvorvidt en person prøver et narkotisk stoff,
hvorvidt han eller hun fortsetter å bruke stoffet,
og hvor ofte og hvor mye som brukes, vil blant
annet avhenge av pris og tilgjengelighet, lovgivning, opplevd sannsynlighet for straffereaksjoner,
sosial påvirkning, normklima og individuelle faktorer.
Når vi skal gi et bilde av personer som rapporterer bruk av narkotika, kan disse personene
deles inn i grupper:
– eksperimentbrukere, det vil si de som bruker /
har brukt narkotika én eller noen få ganger og
så slutter / har sluttet
– rekreasjonsbrukere, det vil si de som bruker /
har brukt narkotika mer eller mindre jevnlig,
men uten at det nødvendigvis fører / har ført til
nevneverdige problemer
– problembrukere, det vil si de som bruker / har
brukt narkotika i et omfang som fører til helse-

Akutte skader som følge av bruk kan inntreffe
blant alle de tre gruppene, men risikoen for negative konsekvenser vil vanligvis øke med hva og
hvor mye som brukes, samt varighet av bruken.
Spørreskjemaundersøkelser i den generelle
befolkningen gir først og fremst informasjon om
eksperiment- og rekreasjonsbruk. Personer som
bruker narkotika eller andre rusmidler på en slik
måte at de kan klassifiseres som problembrukere,
er av ulike grunner vanskeligere å nå med slike
undersøkelser. Dette gjelder eksempelvis de som
injiserer heroin eller andre opioider. For å få
kunnskap om omfanget av den mer problematiske
bruken, må en derfor ha spesialundersøkelser. En
tilnærming kan her være å innhente informasjon
fra personer som er i kontakt med ulike hjelpe-/
behandlingstjenester på grunn av sin rusmiddelbruk.

4.2.2 Bruk i befolkningen som helhet
Daværende Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)1, Folkehelseinstituttet (FHI)
og Statistisk sentralbyrå (SSB) har i en årrekke
foretatt spørreundersøkelser om bruk av rusmidler blant et representativt utvalg av befolkningen i
alderen 16–64 år.
Undersøkelsene viser at cannabis er det mest
utbredte illegale rusmiddelet i Norge. Figur 4.1
viser andelen som i perioden 1985–2018 har oppgitt å ha brukt cannabis henholdsvis noen gang, i
løpet av de siste 12 måneder og i løpet av de siste 4
uker. Vi ser at andelen som oppga å ha brukt cannabis noen gang, økte fra rundt 9 prosent i årene
1985–1991 til et gjennomsnitt på 22 prosent for
perioden 2013–2018. Andelen som oppga nylig
bruk, er langt lavere, og fra midten av 1990-tallet
og frem til 2018 har den vært ganske stabil, ved at
1

Statens institutt for rusmiddelforskning er nå en del av
Folkehelseinstituttet.
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Figur 4.1 Andel i alderen 16–64 år som oppga å ha brukt cannabis noen gang, siste 12 måneder og siste 4 uker,
1985–2018
Kilde: SIRUS/SSB/FHI.

rundt 5 prosent har oppgitt bruk i løpet av de siste
12 måneder og rundt 2 prosent i løpet av de siste
fire uker. Til sammenligning var det 83 prosent
som i 2018 oppga å ha drukket alkohol i løpet av
de siste 12 måneder.2 Det er viktig å understreke
at de fleste som rapporterer bruk av cannabis,
2

Bye (2018).

bare har brukt stoffet noen få ganger. Det ser med
andre ord ut til at de fleste som oppgir å ha brukt
cannabis noen gang, er det vi kan kalle eksperimentbrukere.
Spørreskjemaundersøkelsene viser ellers at
en større andel menn enn kvinner rapporterer å
ha brukt cannabis. Ser vi på årene 2016–2018 samlet, finner vi at 28 prosent blant menn oppga å ha
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Figur 4.2 Andel i ulike aldersgrupper for årene 2016–2018 samlet som oppga å ha brukt cannabis noen gang,
siste 12 måneder og siste 4 uker
Kilde: SSB/FHI.
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brukt cannabis noen gang, mens det samme gjaldt
rundt 18 prosent av kvinner. Tilsvarende var det
snaut 6 prosent blant menn og 3 prosent blant
kvinner som oppga bruk i løpet av de siste 12
måneder, og henholdsvis 3 og 1 prosent som
oppga bruk i løpet av de siste fire uker.
Hvorvidt en person har brukt cannabis, varierer også mye med alder. Figur 4.2 illustrerer dette
ved at det er langt høyere andeler i de yngste enn i
de eldste aldersgruppene som for årene 2016–
2018 oppga å ha brukt cannabis henholdsvis noen
gang, i løpet av de siste 12 måneder og i løpet av de
siste fire uker. Men har man først prøvd cannabis
én gang, er det en erfaring man har med seg livet
ut, slik at andelen for noen gangs bruk stort sett
reflekterer andelen som prøvde cannabis mens de
var unge.
Undersøkelsene for 2016–2018 viser ellers at
de fleste som prøver cannabis, gjør dette første
gang mens de er i tenårene; gjennomsnittlig debutalder i aldersgruppen 16–64 år var 18,9 år. Mer
enn to av tre (69 prosent) av dem som oppga å ha
brukt, var 19 år eller yngre første gang de prøvde,
og bare 2 prosent var over 30 år.3 Cannabis brukes ofte sammen med alkohol eller andre rusmidler. Eksempelvis viser en undersøkelse at halvparten av dem som oppga å ha brukt cannabis, hadde
drukket alkohol like før første gang de brukte stoffet.4 En tilsvarende andel oppga å ha brukt alko3
4

Bretteville-Jensen og Skretting (2019).
Pape, Rossow og Storvoll (2009).

7

hol i forkant av cannabisbruken forrige gang de
brukte rusmiddelet.
Selv om omtrent en fjerdedel av befolkningen
oppgir at de har prøvd cannabis, har – som allerede nevnt – de fleste av dem bare brukt stoffet
én eller noen få ganger. For årene 2016–2018
oppga i overkant av 20 prosent av dem som
hadde brukt cannabis noen gang, at det bare
dreide seg om én gang. For mer enn to av tre var
bruken begrenset til ti eller færre ganger. Disse
kan karakteriseres som eksperimentbrukere. De
øvrige av dem som oppga å ha brukt cannabis, vil
hovedsakelig være rekreasjonsbrukere, da de rapporterte en noe mer hyppig bruk. Rundt 16 prosent av dem som hadde prøvd cannabis, oppga å
ha brukt stoffet mer enn 50 ganger i løpet av
livet. Enkelte av disse kan ha utviklet et mer problematisk bruksmønster, men som nevnt vil trolig problembrukere være underrepresentert i
slike generelle befolkningsstudier.
Etter cannabis er de sentralstimulerende stoffene kokain, amfetaminer (amfetamin/metamfetamin) og ecstasy/MDMA (3,4-metylendioksymetamfetamin) de mest brukte illegale stoffene som
rapporteres i befolkningsundersøkelsene. Figur
4.3 gir en oversikt over andel i aldersgruppen 16–
64 år som for årene 2016–2018 samlet oppga å ha
brukt disse stoffene. Mens det var 4–5 prosent
som oppga å ha brukt de ulike stoffene noen gang,
rapporterte i underkant av 1 prosent å ha brukt et
sentralstimulerende stoff i løpet av de siste 12
måneder. Også her var det forskjell mellom menn
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Figur 4.3 Andel kvinner og menn i alderen 16–64 år for årene 2016–2018 samlet som oppga å ha brukt ulike
sentralstimulerende stoffer noen gangsiste 12 måneder
Kilde: SSB/FHI.
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Figur 4.4 Andel kvinner og menn i alderen 16–34 år som for årene 2016–2018 samlet oppga å ha brukt ulike
sentralstimulerende stoffer noen gang og siste 12 måneder
Kilde: SSB/FHI.

og kvinner ved at en omkring dobbelt så høy
andel menn som kvinner oppga å ha brukt stoffene henholdsvis noen gang og i løpet av de siste
12 måneder.
I likhet med cannabis er bruk av sentralstimulerende stoffer mest utbredt blant unge
voksne. Figur 4.4 viser andel i alderen 16–34 år
som for årene 2016–2018 samlet oppga å ha
brukt de ulike sentralstimulerende stoffene henholdsvis noen gang og i løpet av de siste 12 måneder. Mellom 5 og 9 prosent oppga å ha brukt de
ulike stoffene noen gang, mens mellom 1 og 3
prosent rapporterte bruk i løpet av de siste 12
måneder. Andelen menn blant unge voksne som
rapporterte bruk, var stort sett dobbelt så høy
som blant kvinner.
Ser vi på bruk av de ulike stoffene i et europeisk perspektiv, finner vi at andelen som i Norge
rapporterer bruk, er lavere enn gjennomsnittet for
Europa som helhet når det gjelder cannabis, mens
den er på omtrent samme nivå eller noe høyere
for kokain, amfetaminer og MDMA.5

4.2.3

Bruk blant ungdom

Norge inngår i den store europeiske skoleundersøkelsen The European School Survey Project on
Alcohol and Other Drugs (ESPAD), som omfatter
15–16-åringer i omkring 35 land. I Norge foretas

undersøkelsen blant tiendeklassinger. Den første
undersøkelsen fant sted i 1995, og undersøkelsen
er deretter gjennomført hvert fjerde år. På samme
måte som for befolkningen som helhet er cannabis det mest brukte narkotiske stoffet blant ungdom. Figur 4.5 viser andelen som i de ulike undersøkelsesårene oppga at de hadde brukt cannabisstoffene hasj eller marihuana henholdsvis noen
gang og i løpet av de siste 30 dager. Mens det var
en økning fra 6 prosent i 1995 til 12 prosent i 1999
i andelen som oppga å ha brukt cannabis noen
gang, har det deretter vært en nedgang til 7 prosent i 2015.6 Andelen som rapporterte at de hadde
brukt cannabis i løpet av de siste 30 dagene, er
naturlig nok lavere. Ellers fremkommer det at litt
over halvparten som oppga å ha brukt cannabis,
bare hadde brukt hasj eller marihuana én eller to
ganger. I denne undersøkelsen er det ingen
vesentlige kjønnsforskjeller, verken når det gjelder bruk noen gang eller bruk i løpet av de siste 30
dager.
Det er igjen viktig å understreke at denne type
undersøkelser ikke gir noe bilde av andelen som
har eller vil få problemer knyttet til bruk av rusmidler. For de fleste vil det begrense seg til eksperimenterende bruk. Andelen 15–16-åringer som
oppga at de hadde brukt cannabis mer enn fem

6
5

EMCDDA (2019a).

Det ble gjennomført en ny ESPAD-undersøkelse i 2019,
men resultatene vil ikke foreligge før i 2020.
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Figur 4.5 Andel 15–16-åringer som for årene 1995–2015 samlet oppga å ha brukt cannabis henholdsvis noen
gang og siste 30 dager
Kilde: SIRUS/FHI.

ganger, har i perioden 2003–2015 variert mellom 2
og 3 prosent.
Siden den europeiske skoleundersøkelsen
ESPAD gjennomføres likt i landene som deltar, gir
den en god mulighet til å sammenligne rusmiddelbruk blant de yngste i Norge med samme aldersgruppe i andre land. Som det fremgår av figur 4.6,
befinner norske 15–16-åringer seg helt i nedre del
av sjiktet når det gjelder noen gangs bruk av cannabis. Mens det i land som Tsjekkia og Frankrike
i 2015 var over 30 prosent i samme aldersgruppe
som oppga at de hadde brukt cannabis noen gang,
var den tilsvarende andelen for Norge 7 prosent.
Ser vi på de andre nordiske landene, topper Danmark målingen med 12 prosent, Finland har 8 prosent, mens Island og Sverige lå på samme nivå
som Norge, med 7 prosent.
Ungdata er en annen kilde til informasjon om
bruk av cannabis blant ungdom i Norge. Dette er
lokale undersøkelser der skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående skoler over hele landet
svarer på spørsmål om ulike sider ved egen livssituasjon, deriblant bruk av rusmidler. Undersøkelsene koordineres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA, som også sammenstiller resultatene.7 Andelen blant elever på ungdomstrinnet
som oppga å ha brukt cannabis, endret seg lite fra
ungdatamålingene startet i 2010 og frem til 2016.
De siste årene har det imidlertid vært en liten
7

Bakken (2018b og 2019).

økning. Mens 3 prosent for årene 2016–2018 samlet oppga at de hadde brukt cannabis i løpet av
siste år, var den tilsvarende andelen for årene
2017–2019 4 prosent. Blant elever i videregående
skole har økningen vært mer markant. Mens det
for årene 2016–2018 var 13 prosent som oppga å
ha brukt cannabis i løpet av siste år, var andelen
18 prosent for årene 2017–2019.
Som det fremgår av figur 4.7, var andelen gutter som i disse undersøkelsene oppga å ha brukt
cannabis i løpet av det siste året, høyere enn andelen jenter. Dette gjelder både for elever på ungdomstrinnet og elever i videregående skole. Det
har også vært en markant økning i andelen som
har blitt tilbudt hasj eller marihuana. Undersøkelsene viser at på slutten av videregående oppga
halvparten av guttene og hver tredje jente at de
hadde blitt tilbudt hasj eller marihuana.
Ellers viser spørreskjemaundersøkelser blant
ungdom at sentralstimulerende stoffer som amfetamin, kokain og lignende er svært lite utbredt.
Som det fremgår av tabell 4.1, var det omkring 1
prosent som i de to siste ESPAD-undersøkelsene
(2011 og 2015) oppga at de noen gang hadde brukt
amfetamin, ecstasy, kokain eller LSD. Utviklingen
i bruk av amfetamin og ecstasy følger ellers utviklingen for cannabis, med en moderat topp i 1999,
etterfulgt av lavere andeler i 2011 og 2015. Andelen som rapporterte bruk av kokain, var noe høyere i 2007 enn i 2011 og 2015, mens utviklingen i
LSD-bruk har vært stabil i perioden 2007–2015.
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Figur 4.6 Andel 15–16-åringer i ulike land som oppga å ha brukt cannabis noen gang (2015)3
1

Belgia (Flandern): Begrenset geografisk dekning.
Latvia, Spania og USA: Begrenset sammenlignbarhet.
3
De oransje søylene er andelen jenter og de blå søylene andelen gutter. Oppgitt i prosent.
Kilde: ESPAD Report 2016.
2
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Tabell 4.1 Andel 15–16-åringer i Norge som oppga at de noen gang hadde brukt amfetamin, ecstasy, kokain
eller LSD, 1995–2015
1995

1999

2003

2007

2011

2015

1,1

2,6

1,7

2

1,3

1,2

Ecstasy

2

2,5

1,4

1,8

1,3

1,2

Kokain

0,9

1,3

1

1,9

1,2

1,1

LSD

0,9

1,5

0,9

1,5

1,1

1,2

Amfetamin

Kilde: SIRUS/FHI.

På samme måte som for bruk av cannabis
befinner norske 15–16-åringer seg helt i det nedre
sjiktet sammenlignet med andre land i Europa
også når det gjelder bruk av andre narkotiske stoffer. Det samme gjelder for våre naboland Sverige,
Danmark og Finland.

4.2.4

Rekreasjonsbruk og bruk i selekterte
grupper
Såkalte «eksperiment- og rekreasjonsbrukere»
har et bruksmønster som, i alle fall på det aktuelle
tidspunktet, ikke nødvendigvis innebærer en
helseskade eller risiko for slik skade. I internasjonal forskningslitteratur brukes gjerne uttrykket
«recreational drug use», ofte oversatt til «rekreasjonsbruk» på norsk, altså bruk av rusmidler i
rekreasjonsøyemed. Dette forstås blant annet som

bruk av narkotika i sosiale sammenhenger, men
hvor rusmidlet i seg selv ikke er hovedgrunnen til
samværet. Motivasjonen for slik bruk kan forstås
som en tilpasning og tilhørighet til en (sub-)kultur
og livsstil, hvor bruk av narkotika inngår. Rekreasjonell bruk kan imidlertid også være bruk av narkotika av enkeltpersoner alene, for eksempel som
å bruke cannabis i helgen i hovedsak som andre
benytter alkohol. Gruppen rekerasjonsbrukere
kan også omfatte personer som benytter narkotika i forbindelse med seksuell aktivitet, for
eksempel såkalt «chemsex».8
Felles i for brukergruppene er at brukeren
ikke opplever bruken som problematisk og heller
ikke identifiserer seg som avhengig eller som
8

Se mer om chemsex i artikkel om «Chemsex på norsk», se
Slagstad (2019).
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Tabell 4.2 Andel påtruffet ved utesteder i Oslo og andre byer på Østlandet som oppga bruk av ulike
narkotiske stoffer noen gang og siste 12 måneder, 2014 og 2017
Oslo
2014

Oslo
2017

Andre byer
2017

Cannabis

67

63

48

Amfetaminer

16

12

13

MDMA/ecstasy

21

23

14

Kokain

25

24

17

8

2

2

41

38

22

6

5

4

Kokain

11

14

5

MDMA/Ecstasy

15

14

7

1

1

1

Bruk noen gang

NPS
Bruk siste 12 md.
Cannabis
Amfetaminer

NPS
Kilde: FHI.

«misbruker».9 Også det sporadiske elementet ved
slik bruk fremholdes:
«Begrepet «rekreasjonsbruker» eller «sporadisk bruker» henviser nettopp til at personen
bare bruker det aktuelle rusmiddelet av og til.
For tyngre stoffer, som heroin og amfetamin,
er det fremdeles mindre vanlig å skille mellom
rekreasjonsbrukere og misbrukere, selv om
det også her gjøres i økende grad.»10
Mange rekreasjonsbrukere kan være mer aktive i
det vi gjerne kaller «utelivet». I 2014 ble det gjennomført en undersøkelse om bruk av rusmidler
blant 1084 personer påtruffet ved utesteder/nattklubber i Oslo.
I 2017 ble det foretatt en tilsvarende undersøkelse som både omfattet utesteder i Oslo (1018
personer) og andre byer på Østlandet (987 personer).11 De som inngikk i undersøkelsen i 2017,
hadde en gjennomsnittsalder på i overkant av 25
år, og omkring to tredjedeler var menn. Informasjon om rusmiddelbruk ble samlet inn gjennom
spørreskjema, alkometermålinger og analyser av
spytt-/salivaprøver. Her gjengis noen hovedfunn
fra spørreskjemaundersøkelsene. Det må imidler9
10
11

Moshuus, Rossow og Vestel (2002).
Lund mfl. (2010).
Bretteville-Jensen (2017).

tid bemerkes at resultatene fra salivaprøvene viste
at mens det ikke var stor forskjell på resultat av
salivaprøver og selvrapportert bruk av cannabis i
løpet av de siste 48 timer (henholdsvis 12,5 og 10,8
prosent), var det en langt større andel med positiv
salivaprøve for kokain enn hva gjaldt selvrapportert bruk (henholdsvis 13,6 og 3,7 prosent).
Cannabis var også her det mest brukte illegale
rusmiddelet, både når det gjaldt bruk noen gang
og bruk i løpet av de siste 12 måneder (tabell 4.2).
I 2017 oppga omkring to av tre påtruffet ved utesteder/nattklubber i Oslo å ha prøvd stoffet noen
gang, mens i overkant av én av tre oppga bruk i
løpet av de siste 12 måneder. Det var ingen klar
(signifikant) forskjell i andel som oppga å ha
brukt cannabis i de to undersøkelsesårene. For
amfetamin og NPS (nye psykoaktive stoffer) var
det en nedgang fra 2014 til 2017 i bruk noen gang,
og nedgangen var størst når det gjaldt bruk av
NPS (fra 8 prosent til 2 prosent). Bruk i løpet av
de siste 12 måneder var uendret for alle de fem
stoffene som inngikk i undersøkelsen, bortsett fra
en svak økning for MDMA/ecstasy.
Ser vi på bruk av narkotika blant dem som frekventerer utelivet i byer på Østlandet utenom
Oslo, finner vi at bruk av cannabis, kokain og
MDMA/ecstasy ser ut til å være mindre vanlig
her enn i Oslo. Dette gjelder både bruk noen gang
og bruk i løpet av de siste 12 måneder. Eksempelvis rapporterte 63 prosent av dem som inngikk i
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Oslo-utvalget i 2017, at de hadde prøvd cannabis
minst én gang i løpet av livet, mens den tilsvarende
andelen i de øvrige byene var 48 prosent. Mens
omtrent 14 prosent i Oslo oppga å ha brukt
sentralstimulerende stoffer som MDMA/ecstasy
og kokain i løpet av de siste 12 måneder, var det
henholdsvis 5 og 7 prosent i øvrige østlandsbyer
som oppga det samme. I 2017 ble bruk av amfetamin og NPS rapportert på samme nivå i Oslo som
de andre byene.
Mens de fleste som rapporterer å ha brukt
narkotika i befolkningen som helhet, trolig er det
vi vil kalle eksperimentbrukere, er det grunn til å
tro at en langt større andel av dem som rapporterte bruk i de to utelivsstudiene, er det vi vil kalle
rekreasjonsbrukere. Noen av dem vil også kunne
være problembrukere.

4.3

Problembruk

4.3.1 Innledning
For å få best mulig informasjon om problemfylt
bruk av narkotika kan det være formålstjenlig å gå
til grupper en vet eller har grunn til å tro bruker
narkotika på måter som fører til problemer både
for dem selv, deres nære omgivelser og samfunnet generelt. Eksempel på slike grupper er innsatte i norske fengsler og personer som påtreffes i
tilknytning til ulike lavterskel hjelpe-/helsetilbud
for personer med rusmiddelproblemer.
4.3.2

Bruk blant innsatte i fengsler

underkant av en tredjedel oppga å ha injisert
narkotika noen gang, mens en fjerdedel oppga at
de hadde hatt perioder med daglig bruk av sprøyte.
De innsatte ble også spurt om bruk av rusmidler i løpet av de siste seks månedene før innsettelse. Det fremkom da at halvparten oppga daglig
bruk av narkotika og/eller medikamenter (ikke
forskrevne) i løpet av de siste seks månedene før
innsettelse. Omkring en tredjedel oppga å ha
brukt cannabis daglig, mens en fjerdedel oppga
daglig bruk av benzodiazepiner og en tiendedel
daglig bruk av (ikke-forskrevne) LAR-medisiner.
Om lag 7 prosent oppga å ha brukt heroin daglig.
Halvparten av dem som inngikk i undersøkelsen, oppga å ha vært påvirket av rusmidler da de
begikk lovbruddet de var fengslet for. Videre
oppga omtrent halvparten å ha siktelser eller
domfellelser knyttet til rusmiddelrelatert kriminalitet (bruk og besittelse, innførsel og omsetning
samt kjøring i beruset tilstand).
Når det gjaldt bruk av rusmidler under
soning/varetekt, oppga 35 prosent å ha brukt
narkotika og/eller ikke-forskrevne medikamenter mens de sonet sin fengselsdom eller satt i
varetekt. Flest oppga bruk av cannabis (30 prosent), etterfulgt av ikke-forskrevne LAR-medisiner
(18 prosent) og ulike former for benzodiazepiner
(17 prosent). Ellers oppga 11 prosent at de hadde
brukt sprøyte under nåværende eller tidligere
fengselsopphold. Undersøkelsen peker med
andre ord i retning av at mange innsatte i norske
fengsel er det vi vil kalle problembrukere av
narkotika.

Selv om en i Norge i dag sjelden settes i varetekt
eller idømmes fengselsstraff for bruk av narkotika
i seg selv, er det grunn til å tro at mange som sitter i varetekt eller soner dommer, har erfaring
med bruk av narkotika. Dette bekreftes av en
omfattende undersøkelse om bruk av rusmidler
blant 1499 innsatte (1396 menn, 96 kvinner, 7 ubesvart) i 57 fengselsenheter i perioden 2013–
2014.12
Av dem som inngikk i undersøkelsen, oppga
65 prosent at de hadde brukt én eller flere typer
narkotika/medikamenter noen gang. Omkring 60
prosent oppga å ha brukt cannabis og omkring 50
prosent amfetamin og kokain. Noe over 40 prosent oppga å ha brukt ecstasy, en tredjedel oppga
å ha brukt GHB, i underkant av en tredjedel
oppga å ha brukt LSD, og en fjerdedel oppga å ha
brukt heroin. En snau fjerdedel oppga å ha brukt
anabole steroider og syntetiske cannabinoider. I

4.3.3 Problembrukere i syv byer
Høsten 2013 ble det foretatt en undersøkelse av til
sammen 1020 problembrukere av narkotika i
Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes, Kristiansand,
Trondheim og Tromsø.13 Av disse oppga 60 prosent å ha injisert amfetamin, 43 prosent å ha injisert heroin, mens 29 prosent oppga å ha injisert
både amfetamin og heroin, alt i løpet av de siste
fire uker. Samlet oppga 80 prosent å ha tatt stoff i
sprøyte i løpet av de siste fire uker. Mens det i Oslo
var en større andel som oppga å ha injisert heroin
enn amfetamin, var amfetamin vanligere å injisere
i de andre byene. Av andre stoffer brukt ved injisering i løpet av de siste fire uker, oppga 26 prosent
å ha injisert piller og 19 prosent morfin. Når det
gjaldt bruk av narkotika uten å ha injisert, oppga
82 prosent å ha brukt cannabis i løpet av de siste
fire uker, 83 prosent å ha inntatt piller, 19 prosent å

12

13

Bukten mfl. (2016).

Gjersing og Sandøy (2014).
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ha røykt eller sniffet heroin, 22 prosent å ha sniffet eller spist amfetamin og 9 prosent å ha spist
eller sniffet morfin. Ellers oppga 11 prosent å ha
brukt metadon (ikke forskrevet) og 16 prosent
Subutex/Suboxone (ikke forskrevet) i løpet av de
siste fire uker.
Undersøkelsen ble gjentatt i 2017 blant 497
personer.14 De som ble intervjuet i 2017, var svært
like de i 2013, bortsett fra at gjennomsnittsalderen
var steget med to år (fra 41,5 år til 43,8 år), at en
lavere andel hadde en ustabil bosituasjon (henholdsvis 17 prosent i 2017 mot 29 prosent i 2013)
og at en høyere andel var i LAR (henholdsvis 51
prosent i 2017 mot 40 prosent i 2013). På samme
måte som i 2013 var det også i 2017 flest, 57 prosent, som oppga å ha injisert amfetamin i løpet av
de siste fire uker, mens 32 prosent oppga å ha injisert heroin, 21 prosent piller og 18 prosent morfin. Om annen bruk av narkotika i 2017 oppga 78
prosent å ha brukt cannabis, 73 prosent å ha spist
piller, 16 prosent å ha spist eller sniffet heroin og
23 prosent å ha spist eller sniffet amfetamin, alt i
løpet av de siste fire uker. Det var også i 2017 en
viss andel som oppga å ha brukt illegal metadon
(12 prosent) og Subutex/Suboxone (24 prosent) i
løpet av de siste fire uker.

4.3.4 Beregning av antall problembrukere
Selv om det foreligger undersøkelser blant ulike
grupper av problembrukere av narkotika, gir ikke
slike undersøkelser informasjon om hvor mange
det dreier seg om. For å få et bilde av omfang av
problembruk må en bruke andre, indirekte tilnærminger. I Norge har Folkehelseinstituttet ved
hjelp av to slike indirekte indikatorer – en dødelighetsmultiplikator (mortality multiplier) og en
behandlingsmultiplikator (treatment multiplier)15
– gjort beregninger av antall som inngår i ulike
grupper av problembrukere. Det må imidlertid
understrekes at det er store usikkerhetsintervaller ved slike estimater.
Mens det foreliggende estimatet over antall
sprøytebrukere gir et bilde av situasjonen i 2016,
gir estimatene over antall problembrukere for de
ulike stoffene et bilde av situasjonen i 2013.16
Ettersom usikkerhetsintervallene for de ulike estimatene som nevnt er relativt store, er det imidlertid grunn til å tro at en estimering av dagens situasjon vil ligge innenfor de samme intervallene. Da
mange problembrukere av narkotika bruker flere
14
15
16

Gjersing (2017).
EMCDDA (1997).
FHI (udatert).
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stoffer, må det også understrekes at estimatene
for de ulike gruppene ikke kan summeres for å
anslå et samlet antall problembrukere av narkotika i Norge.
– Antall aktive sprøytebrukere ble i 2016 beregnet
til 8 700 personer (usikkerhetsintervall 7 400–
10 500).
– Antall med høyrisikobruk av opioider (heroin
mv.) ble i 2013 beregnet til 9 000 personer
(usikkerhetsintervall 6 700–14 000). De ca.
7 000 i legemiddelassistert rehabilitering
(LAR) er ikke medregnet.
– Høyrisikobruk av cannabis ble i 2013 beregnet
til å omfatte 0,4 prosent av befolkningen i
aldersgruppen 16–64 år. Dette tilsvarer 12 300
personer (usikkerhetsintervall 7 000–17 600).
– Antall med høyrisikobruk av amfetaminer ble i
2013 beregnet til 11 900 personer (usikkerhetsintervall 6 300–17 600).
– Antall med høyrisikobruk av kokain ble i 2013
beregnet til 5 000 personer (usikkerhetsintervall 900–9 200).

4.4
4.4.1

Narkotikamarkedet
Innledning

Da det av naturlige årsaker ikke finnes omsetningstall for narkotika slik det gjør for alkohol og
tobakksvarer, må vi også når det gjelder narkotikamarkedet, ta i bruk indirekte metoder for å
danne oss et bilde. Det må videre nevnes at dette
er et marked som har gjennomgått store
endringer i de senere år ved at deler av omsetningen nå foregår via ulike kanaler på Internett. Selv
om omsetningen via Internett trolig er liten sammenlignet med det totale markedet, ser den ut til å
være økende.17

4.4.2

Beslag

Ved siden av spørreundersøkelser om bruk av
rusmidler er beslag av ulike stoffer som gjøres
av toll og politi, en indikator som kan gi et bilde
på omfang og endringer i narkotikamarkedet. Av
det samlede antall beslag av narkotika som
gjøres i Norge, utgjør cannabis den klart største
andelen. Ifølge Kripos utgjorde hasj, marihuana
og cannabisplanter til sammen 46 prosent av
antall beslag i 2018. Antall cannabisbeslag har i
perioden 2016-2018 vært omkring 13 500 (figur
4.8). Når det gjelder beslaglagt mengde, har det
vært noe variasjon fra år til år. På samme måte
17

Kripos (udatert).
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Figur 4.8 Antall beslag av ulike stoffer 2010–2018
Kilde: Kripos.

som i Europa for øvrig, har styrkegraden (innholdet av THC18) økt i de senere årene, selv om
det kan være store variasjoner.
Amfetaminer utgjorde i 2018 den nest største
gruppen av narkotikabeslagene (17 prosent).
Det har vært en jevn nedgang i antall beslag av
amfetamin/metamfetamin, fra i overkant av 7200
i 2014 til litt over 5000 i 2018, mens beslaglagt
mengde har variert. Rundt 2010 utgjorde metamfetamin størstedelen av beslagene av amfetaminer, både i antall og mengde. Dette er imidlertid endret, ved at metamfetamin nå utgjør en
mindre del av så vel antall (figur 4.8) som
mengde. En gjennomgang av styrkegrad på 2018beslagene viste en økning for amfetamin og en
nedgang for metamfetamin.
Det har i de senere år vært en jevn økning i
antall belag av kokain, fra 800–900 årlige beslag i
årene rundt 2010 til noe over 1300 beslag i 2018.
Beslaglagt mengde har i de siste årene variert fra
83 kg til noe over 100 kg. Når det gjelder styrkegrad, har det vært en betydelig økning i senere år.
Også for MDMA (ecstasy) har det vært en jevn
økning i antall beslag, mens beslaglagt mengde
har vært relativt stabil.
Ellers har det gjennom flere år vært en nedgang i antall beslag av heroin, fra 1575 i 2010
til 635 i 2018, mens det har vært relativt store variasjoner i beslaglagt mengde.

4.4.3 Priser
Det foreligger naturlig nok heller ingen oversikt
over hva de ulike stoffene koster. På samme måte
som for andre varer er det imidlertid grunn til å
tro at prisen for større mengder er relativt lavere
enn for det som gjerne kalles brukerdoser. Det
kan ellers være grunn til å tro at prisen i noen
grad avhenger av hvor i landet en befinner seg.
Eksempelvis viste den tidligere nevnte undersøkelsen av narkotikabruk på gateplan i syv norske byer19 at det gjennomgående var stor prisforskjell mellom Oslo og Bergen på den ene side og
de andre fem byene på den annen (tabell 4.3).
Mens de som inngikk i undersøkelsen fra Oslo og
Bergen i 2017-undersøkelsen, oppga å ha betalt
kr 100 (median) for ett gram hasj, oppga de i
Stavanger/Sandnes, Tromsø og Kristiansand å ha
betalt kr 150 og i Trondheim kr 200. Når det gjaldt
heroin, oppga de i Oslo og Bergen å ha betalt henholdsvis kr 200 og kr 250 (median) for en brukerdose på 0,2 gram, mens de i Stavanger/Sandnes,
Trondheim og Tromsø oppga å ha betalt kr 400/
425. Det fremkom ellers at mens de i Oslo oppga å
ha betalt kr 600 for ett gram kokain, oppga de i
Bergen å ha betalt kr 1 350. Den viktigste grunnen til forskjellen i pris er trolig tilgangen på de
ulike narkotiske stoffene.

18

19

Tetrahydrocannabinol, det aktive virkestoffet i cannabis.

Gjersing (2017).
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Tabell 4.3 Medianpris i kroner for hasj, kokain, heroin og amfetamin i ulike norske byer, 2017.
Oslo

Bergen

Stavanger/Sandnes

Trondheim

Tromsø

Kristiansand

1 g hasj

100

100

150

200

150

150

1 g kokain

600

1 350

1 000

–

1 000

400

0,2 g heroin

200

250

400

400

425

300

0,2 g amfetamin

100

150

100

175

200

150

Kilde: FHI.

4.5
4.5.1

Konsekvenser av narkotikabruk
Innledning

Bruk av narkotika kan føre til ulike konsekvenser. Det vil eksempelvis være stor forskjell på
konsekvensene av moderat bruk av cannabis og
langvarig og omfattende bruk av amfetaminer og
opioider. I tillegg til hva slags stoff som brukes,
vil hvor mye som brukes, og måten stoffet eller
stoffene inntas på, ha betydning både for omfang
og type av skader og problemer. De fysiske og
sosiale omgivelsene knyttet til bruken vil også
være viktig. Det vil ikke være mulig å gi et fullstendig bilde av de ulike konsekvenser bruk av
narkotika kan medføre, men her gis noen eksempler.

4.5.2

Helsemessige og sosiale konsekvenser

4.5.2.1 Oversikt
For dem som får problemer med sin rusmiddelbruk, finnes det et bredt spekter av ulike hjelpeog behandlingstilbud, dels i regi av kommunene,
dels i regi av spesialisthelsetjenesten. Kommunene har ansvar for de grunnleggende helse- og
sosialtjenestene, mens mer spesialisert behandling for rusmiddelproblemer er et ansvar for spesialisthelsetjenesten. Problembrukere av narkotika vil også kunne pådra seg ulike somatiske og
psykiske lidelser som en konsekvens av sin
bruk. Dette gjelder eksempelvis hivinfeksjon og
hepatitt C ved deling av sprøyter, sår og infeksjoner som følge av sprøytebruk samt psykoser
utløst av cannabis eller andre stoffer. Videre kan
problembruk av narkotika utløse dødsfall. Det er
ellers grunn til å tro at mange problembrukere
av narkotika har en generell oversykelighet både
når det gjelder somatiske sykdommer og psykiske lidelser.

4.5.2.2

Hjelpe- og omsorgsmottagere
i kommunene
Ved siden av ordinære tjenester rettet mot befolkningen som helhet har mange av de store kommunene ulike hjelpetilbud rettet mot personer med
rusmiddelproblemer. Dette gjelder eksempelvis
lavterskel helsetilbud, omsorgs- og overnattingstilbud, sprøyteutdeling, sprøyterom og så videre
Det foreligger så langt ingen systematisk oversikt
over antall personer som mottar slike hjelpetjenester, ei heller over antall pasienter i
primærhelsetjenesten med ulike narkotikarelaterte lidelser/sykdommer.
Gjennom arbeidet med det som er gitt betegnelsen Brukerplan, foretas det imidlertid en kartlegging i et stort antall kommuner over helse- og
sosialtjenestemottagere som har rusmiddelproblemer.20 Kartleggingen for 2017 omfattet i
overkant av 23 000 tjenestemottagere med alkohol- og/eller narkotikaproblemer i 267 kommuner. Det fremgår at 16 prosent injiserte narkotika,
8 prosent var bostedsløse, mens 19 prosent hadde
en annen utilfredsstillende bosituasjon. Det ble
ellers anslått at 14 prosent av tjenestemottagerne
med rusmiddelproblemer ble vurdert å ha en
meget dårlig levekårsindeks, mens 20 prosent
hadde et alvorlig psykisk helseproblem kombinert med rusmiddelproblemer.
4.5.2.3 Behandling i spesialisthelsetjenesten
Når det gjelder behandling i spesialisthelsetjenesten, har vi først og fremst informasjon om
pasienter i behandling for selve rusmiddelproblemet. I Norsk pasientregister (NPR) foreligger det
fra og med 2010 data over hvor mange pasienter
som har mottatt slik behandling. Dette omfatter så
vel pasienter i behandlingstiltak innen TSB som
pasienter i behandling for rusmiddelproblemer
20

Hustvedt mfl. (2018).
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Figur 4.9 Antall pasienter i behandling for ulike narkotikaproblemer / avhengighet (hoveddiagnose ICD-10kode F11–F15 samt F19) i spesialisthelsetjenesten, 2010–2018
Kilde: Norsk pasientregister.

pasienter med de ulike hoveddiagnosene. I 2018
var eksempelvis opp mot 60 prosent av cannabispasientene i 20-årene, mens det samme gjaldt 8
prosent av dem som var i behandling for problemer med bruk av opioider. Det kan også nevnes
at de fleste som var i behandling for problembruk av opioider, var i LAR. I de første årene LAR
var tilgjengelig i Norge, sto mange på venteliste
for å få sin søknad vurdert eller for å påbegynne
behandlingen. Dette gjelder nå bare et lite
mindretall.22

innen psykisk helsevern (PHV). Av de omkring
18 500 som var i behandling for narkotikaproblemer i 2018, var i underkant av 30 prosent i
døgnbehandling, mens noe over 70 prosent var i
ulike former for poliklinisk behandling.21
Figur 4.9 viser utviklingen i antall pasienter i
behandling i spesialisthelsetjenesten for narkotikaproblemer i perioden 2010–2018. Som det fremgår, har det vært en økning i antall i behandling
med problembruk av opioider som hoveddiagnose, samtidig som det har vært en nedgang i
antall pasienter diagnostisert med problemer med
bruk av «flere stoffer». Det er grunn til å tro at
dette delvis er et resultat av bedre diagnosesetting. Det har også vært en økning i antall
pasienter i behandling med problembruk av cannabis som hoveddiagnose, mens antall pasienter i
behandling for problemer med andre narkotiske
stoffer har vært relativt stabilt. Det må her bemerkes at hoveddiagnose indikerer det stoffet pasienten vurderes å ha størst problemer knyttet til, men
at det i de fleste tilfeller også vil dreie seg om problembruk av andre stoffer.
Jevnt over fremkommer det at 30 prosent av
pasientene er kvinner og 70 prosent menn. Ser vi
på pasientene i 2018, finner vi ellers at i overkant
av 25 prosent av pasientene var i 20-årene, mens i
underkant av 30 prosent var i 30-årene. Videre er
det store forskjeller i aldersfordeling mellom

4.5.2.4 Nye pasienter
Mange som er i behandling for narkotikaproblemer, har vært i slik behandling over lang tid. Dette
gjelder spesielt pasienter i LAR. Andre kan ha
behov for flere behandlinger med større eller mindre mellomrom. Dette gjør at antall pasienter i
behandling i et bestemt år i stor grad gjenspeiler
situasjonen for personer som har hatt problemer
med sin narkotikabruk over lang tid. Antall nye
pasienter i et gitt år vil derfor i større grad gi et
bilde av hvor mange som for første gang får så
omfattende problemer med sin narkotikabruk at
det er nødvendig med behandling i spesialisthelsetjenesten.
I 2018 ble det tatt inn 2716 nye personer i
behandling for narkotikaproblemer (TSB/

21

22

Norsk pasientregister (2018).

Waal mfl. (2019).
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Figur 4.10 Antall narkotikautløste dødsfall i perioden 2003–2018
Kilde: FHI.

PHV).23 Den vanligste hoveddiagnosen var cannabisproblemer (39 prosent), deretter fulgte «flere
samtidige rusmiddelproblemer/flere stoffer» (22
prosent). Problemer med opioider, som utgjør den
vanligste hoveddiagnosen for alle pasienter som
er i behandling for rusmiddelproblemer, utgjorde
11 prosent blant nye pasienter, amfetaminer 10
prosent, sedativer og hypnotika 13 prosent,
kokain 3 prosent, mens 1 prosent ble diagnostisert til å ha problemer med andre stoffer.
En ny pasient er her definert som en pasient
tatt inn i behandling i spesialisthelsetjenesten
med hoveddiagnosen «lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av narkotiske stoffer» i
2018 (ICD-10-kode F11–F16, F18, F19), og som
ikke har vært i slik behandling etter 2009. Ettersom norsk pasientregister ble etablert for denne
gruppen i 2009, vet vi ikke hvor mange som har
vært i slik behandling før 2009.

4.5.3

Narkotikautløste dødsfall

Mens antall narkotikautløste dødsfall i 2015 og
2016 på landsbasis var henholdsvis 288 og 284, var
det en nedgang til 247 i 2017.24 I 2018 var antallet
tilbake på tilsvarende nivå som foregående år da
286 personer døde.25 Nedgangen i narkotikautløste dødsfall i 2017 kan dermed være en til23
24
25

Norsk pasientregister (2018).
FHI (2018).
FHI (2019).

feldig variasjon, men kan også skyldes endringer i
tilgang til eller renhetsgraden på narkotika det
året. I perioden 2003–2018 har antallet variert
rundt et gjennomsnitt på 266 slike dødsfall per år
(se figur 4.10). 73 prosent av dødsfallene i 2018
var forgiftningsulykker, og 82 prosent var knyttet
til bruk av opioider, som er en samlebetegnelse
for naturlige og syntetiske stoffer som etterligner
virkningen av opium.
Inndelingen etter type opioider for 2018 er
som følger:
– andre opioider, som legemidlene morfin,
kodein og oksykodon (28 prosent)
– heroin (23 prosent)
– syntetiske opioider, somsom buprenorfin, fentanyl og petidin (17 prosent)
– metadon (14 prosent)
Antall narkotikautløste dødsfall i Norge er relativt
høyt sammenlignet med andre land i Europa.
Dette er imidlertid tall som må tolkes med varsomhet, blant annet på grunn av systematisk
underrapportering i enkelte land og ulike analyseog rapporteringsrutiner.26

4.5.4

Smittsomme sykdommer

Når det gjelder sykdommer direkte relatert til
bruk av narkotika, har vi først og fremst informasjon om hivinfeksjon og hepatitt. Antall diagnosti26

EMCDDA (2019a).
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serte med hivinfeksjon der sprøytebruk antas å
være smittemåte, er lav i Norge. I de senere år
gjelder dette færre enn ti tilfeller per år.27 Av de
seks meldte tilfellene i denne gruppen i 2018, er
fem menn og én kvinne. Fire av disse er innvandrere som ble smittet i sitt opprinnelige hjemland
før de kom til Norge. I to av tilfellene er personen
født i Norge, hvorav én antas smittet her i landet,
mens én antas smittet i Øst-Europa.
Av de meldte tilfellene av hepatitt C i de senere
år (omkring 650 de siste par år), antas sprøytebruk å være smittemåten i de langt fleste tilfeller
der smittemåte er kjent. Det er ikke kjent hvor
mange av de tilmeldte tilfellene som er akutte,
eller hvor mange som er kroniske infeksjoner
hvor smitten kan ha skjedd for mange år siden.
Det var i 2018 ingen rapporterte tilfeller av akutt
hepatitt B, der sprøytebruk antas å være smittemåte. Antallet i de foregående år har vært fem
eller færre. Det er også få tilfeller av meldte tilfeller av kronisk hepatitt B, der sprøytebruk antas
å være smittemåte.

4.5.5

Sosiale konsekvenser og kostnader

Problemer med narkotikabruk vil først og fremst
ramme personen selv, men kan i tillegg ramme
pårørende og samfunnet for øvrig. Eksempelvis har
mange med langvarig og risikofylt narkotikabruk
økonomiske problemer ved at de aldri har vært
integrert i eller hatt en stabil tilknytning til arbeidslivet. De tjener derfor lite og mottar offentlig støtte.
Mange vil være utelukket fra ulike sosiale arenaer
og føle seg stigmatisert. Ellers vil mange pårørende og venner få sin livskvalitet forringet på
grunn av andres problemfylte rusmiddelbruk. En
studie gjennomført i Norge om hvorvidt folk var
bekymret for andres bruk av rusmidler og tobakk,
viste at bekymring knyttet til andres drikking var
mest utbredt (31 prosent), etterfulgt av andres
sigarettrøyking (26 prosent) og andres bruk av
narkotiske stoffer (10 prosent).28 Blant dem som
bekymret seg, forårsaket imidlertid andres røyking
og narkotikabruk hyppigere bekymring enn hva
gjaldt drikking av alkohol.

4.6
4.6.1

Narkotikakriminalitet
Innledning

Det er grunn til å tro at bruk av narkotika er en
faktor i ulike former for vinnings- og voldskrimina27
28

Blystad mfl. (2019).
Moan, Storvoll og Lund (2017).

litet. Omfanget er imidlertid ikke kjent, da det
ikke foretas systematisk registrering av hvorvidt
bruk av rusmidler inngår i slike lovbrudd. Tilgjengelig informasjon er, som allerede nevnt, beslag
av narkotika som gjøres av toll og politi. Videre
har vi informasjon om registrerte brudd på narkotikabestemmelsene i legemiddel- og straffeloven.
Vi har også informasjon om antall saker/prøver
der det påvises bruk av narkotika hos førere av
motorkjøretøy.

4.6.2 Narkotikalovbrudd
Narkotikaforskriften29 fastsetter hva som er narkotika. Omgang med mindre mengder narkotika
– bruk og besittelse til egen bruk – straffes etter
legemiddelloven § 31, mens omgang med større
mengder – tilvirkning, innførsel omsetning osv. –
straffes etter straffeloven §§ 231 og 232.
Kriminalstatistikk fra Statistisk sentralbyrå
(SSB) gir en oversikt over antall anmeldte, antall
etterforskede, antall siktede og antall reaksjoner
for narkotikalovbrudd. En må her være oppmerksom på at narkotikalovbrudd er det som kalles
«lovbrudd uten offer», i den forstand at det sjelden
eller aldri er lovbrudd der anmeldelser kommer
fra allmennheten. Det vil derfor være innsatsen
fra politi og tollvesen som avgjør hvor mange lovbrudd som anmeldes, etterforskes og fører til
straffereaksjoner. Forskjeller fra ett år til et annet
vil derfor til en viss grad kunne ha sammenheng
med kontrollinnsats, slik at det ikke nødvendigvis
avspeiler forskjeller i det faktiske antallet lovbrudd.
Figur 4.11 viser utviklingen i antall straffereaksjoner for narkotikalovbrudd for perioden
2005–2017. Som vi ser, har det vært en nedgang
de siste årene, både når det gjelder reaksjoner for
brudd på straffeloven og brudd på legemiddelloven.
Strafferammene for narkotikalovbrudd økte
frem til midten av 1980-tallet, da så godt som alle
narkotikasaker ble brakt inn for domstolene og
endte med idømmelse av betinget eller ubetinget
fengselsdom. Utover 1990-tallet tok imidlertid de
strafferettslige virkemidlene gradvis nye former,
og forelegg ble etter hvert den dominerende reaksjonsformen (figur 4.12). I noen grad har også
samfunnsstraff og betinget påtaleunnlatelse blitt
tatt i bruk.30
I tiåret fra 1980 til 1990 gikk antall narkotikasaker som ble avgjort med forelegg, opp, fra så
29
30

Forskrift 14. februar 2013 nr. 199 om narkotika.
Sandøy og Hauge (2019).
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Figur 4.11 Antall straffereaksjoner for narkotikalovbrudd 2005–2017
Kilde: SSB.
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Figur 4.12 Andel ulike reaksjoner for narkotikalovbrudd, 1980–2015
Kilde: SSB.

godt som ingen til omkring halvparten. Dette var
nesten uten unntak saker som gjaldt overtredelse
av legemiddelloven, det vil si saker som gjaldt
bruk eller besittelse av små mengder. Utover
1990-tallet ble også stadig flere av de mindre narkotikalovbruddene under straffeloven avgjort ved
forelegg. Dreiningen fra fengselsstraff til bruk av
forelegg har ført til en gradvis reduksjon i straffenivået i mindre narkotikasaker. Det har imidlertid

også vært en viss straffereduksjon i mer alvorlige
saker.

4.6.3 Narkotikabruk i trafikken
På samme måte som for alkohol setter vegtrafikkloven grenser for påvirkning av ulike narkotiske stoffer for førere av motorkjøretøy. Oslo universitetssykehus har ansvar for å analysere prøver
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i saker der fører mistenkes for å være påvirket av
et rusmiddel. Alkohol er fortsatt det rusmiddelet
som påvises i flest saker fra bilførere mistenkt for
kjøring i beruset tilstand. I 2018 ble det påvist
alkohol i 3069 prøver av totalt 833631 saker. THC
(tetrahydrocannabinol), som er virkestoffet i cannabis, ble påvist hyppigst etter alkohol (i 42 prosent av analyserte saker). Andre stoffer som påvises hyppig, er amfetamin og klonazepam (virkestoffet i Rivotril), som ble påvist i henholdsvis 33
og 22 prosent av tilfellene. Forekomsten av de
vanligste stoffene har endret seg lite sammen31

Årving, Middelkoop og Hjelmeland (2019).

lignet med tidligere år. Hovedbudskapet for 2018
er at
– antall saker hvor politiet har bedt om analyse
for andre stoffer enn bare alkohol, er det høyeste noen gang
– antall saker med påvist metamfetamin har sunket med 44 prosent fra 2017, mens amfetamin
har hatt en liten økning på 5 prosent
– det ses en fortsatt økning i MDMA, GHB og
kokain
– det har vært en stor økning av designerbenzodiazepinet diklazepam, som nå er det tolvte
hyppigst påviste stoffet
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Kapittel 5

Tjenestetilbud og tiltak overfor personer med rusproblematikk
5.1

Innledning

I Norge er helsetjenestene og det sosiale sikkerhetsnettet godt utbygget sammenlignet med
mange andre land. Også tjenestetilbudet til brukere av narkotika må anses å være relativt mangfoldig og omfattende. Mange av de tiltakene som
oppgis som sentrale i avkriminaliseringsreformen
i Portugal, finnes allerede i Norge og har vært her
i mange år. Likevel er det et vedvarende problem
at mennesker med rusproblemer ikke alltid får
nødvendig oppfølging og behandling. Dette kan i
særlig grad gjelde personer med omfattende rusproblematikk i kombinasjon med psykiske lidelser.1
Å gi et fullstendig oversiktsbilde av tjenestetilbudet til personer med rusproblematikk er krevende. Ikke alle kommuner tilbyr tjenestetilbudene som nevnes i dette kapittelet, og enkelte
kommuner tilbyr tjenester som ikke nevnes her.
Tjenestetilbudet vil kunne variere på bakgrunn av
kommunenes størrelse, identifisert problemomfang, utfordringsbildet i befolkningen og ikke
minst den enkelte kommunes prioritering av rusfeltet.
Språkbruken på helsefeltet kan være tvetydig.
For eksempel brukes uttrykkene «tjeneste» og
«tiltak» både om de konkrete tilbudene en person
kan motta, og om selve tjenesteyterne. I dette
kapittelet gis et riss av de offentlige helse- og velferdstilbudene som omfatter eller retter seg særlig mot personer med rusproblematikk, samt
noen sentrale tjenesteytere. Utvalget redegjør
først for hvordan tjenestene er organisert og styres i punkt 5.2, og deretter for hvilke sektorer og
tjenester som kan inngå i det samlede tjenestetilbudet til personer som bruker narkotika, og hvordan disse er regulert. Utvalget omtaler her i
hovedsak tjenestetilbud som følger av regelverket
for helse- og velferdstjenesten, og redegjør for
den kommunale helse- og omsorgstjenesten (pri1

Se blant annet Helsetilsynet (2019a) og Helsetilsynet
(2019b).

mærhelsetjenesten) i punkt 5.3. Utvalget redegjør
så for tjenestetilbud som ikke direkte følger av
regelverket, som lavterskel helsetjenester og brukerrom, i punkt 5.4.
Tjenestetilbudet i spesialisthelsetjenesten
omtales i punkt 5.5. Deretter omtales arbeids- og
velferdsforvaltningen og barneverntjenesten i
henholdsvis punkt 5.6 og 5.7. Det fylkeskommunale ansvaret for tannhelsetjenester er omtalt i
punkt 5.8. Kriminalomsorgen omtales kort i punkt
5.9 og frivillig sektor i punkt 5.10. Utvalget tar deretter for seg brukermedvirkning i punkt 5.11 og
omtaler samhandling mellom tjenester og tjenestenivåer i punkt 5.12. Oppfølging etter rusbehandling (ettervern) omtales i punkt 5.13. I punkt 5.14
redegjør utvalget nærmere for tvang overfor personer med rusproblematikk etter helse- og
omsorgstjenesteloven kapittel 10.

5.2

Organisering og styring av
de offentlige helse- og
velferdstjenestene

Ansvaret for offentlige tjenestetilbud til personer
med rusproblemer ligger både på kommunalt nivå
og i spesialisthelsetjenesten. I tillegg til helse- og
omsorgstjenestene er en rekke ulike offentlige
aktører involvert, herunder sosialtjenesten, barneverntjenesten og boligkontor med videre. Også
private tjenesteleverandører, både ideelle og kommersielle, yter tjenester på vegne av det offentlige.
De regionale helseforetakene (RHF) anskaffer
over halvparten av det samlede antallet døgnbehandlingsplasser innenfor TSB fra private leverandører for å oppfylle sitt sørge-for-ansvar innen rusbehandling. Også kommunene anskaffer tjenester
som inngår i det lovpålagte kommunale tjenestetilbudet fra private aktører. I tillegg er det flere
ideelle aktører som enten på frivillig basis eller
finansiert av statlige tilskuddsmidler yter tjenester
som skal supplere og utfylle de offentlige tjenestetilbudene.
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Det kommunale selvstyret, jf. blant annet kommuneloven § 2-1,2 innebærer at kommuner og
fylkeskommuner i stor utstrekning står fritt til å
organisere sine tjenestetilbud, herunder rusarbeid, etter lokale behov og utfordringer. Dette
medfører at tilbudene på kommunalt nivå kan
være organisatorisk forankret på ulike steder, og
at både navn og innhold kan variere.
Som eier av de regionale helseforetakene har
staten større anledning til å styre disse tjenestene
enn hva den har overfor kommunene. Staten kan
blant annet sette vilkår for tildeling av ressurser
etter helseforetaksloven § 16. Når det gjelder
kommunene, kan staten for eksempel anmode
kommunen om å prioritere midlene gitt i rammetilskudd på bestemte måter (kommunenes frie
inntekter3). Føringer gitt gjennom anmodning er i
langt mindre grad forpliktende for kommunene
enn vilkårsadgangen er overfor helseforetakene.4
Utvalget er klar over at det på tross av statens
anledning til tettere styring av tjenestetilbudet i
spesialisthelsetjenesten likevel finnes variasjoner
og varierende grad av samordning og samhandling. Mens noe av denne variasjonen er ønsket,
finner tilsynsmyndighetene også en del uønsket
variasjon.5 Heller ikke rusbehandlingstilbudene i
spesialisthelsetjenesten er standardiserte eller
organisatorisk plassert på samme sted i de
respektive helseforetakene.
Styring av tjenestene gjøres også gjennom
kontroll av kommuner og helseforetak i form av
tilsyn. Etter kommuneloven § 30-2 kan fylkesmannen «føre tilsyn med lovligheten av kommunens eller fylkeskommunens oppfyllelse av plikter
pålagt i eller i medhold av lov». Statens helsetilsyn
(som overordnet organ) og fylkesmannen er gitt
myndigheten til å føre tilsyn med helse- og
omsorgstjenestene etter reglene i heletilsynsloven. Se også helse- og omsorgstjenesteloven
§ 12-3 om statlig tilsyn. Fylkesmannen behandler
også rettighetsklager etter pasient- og bruker2

3

4

5

Prinsippene knyttet til det kommunale selvstyret har hittil
ikke vært lovfestet, men har vært gjenstand for flere utredninger. Gjennom Prop. 46 L (2017–2018) fremmet regjeringen forslag om å lovfeste det kommunale selvstyret. Ny lov
22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven) hjemler det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og prinsipper for de nasjonale myndigheters forhold til det kommunale og fylkeskommunale
selvstyret, jf. §§ 2-1 og 2-2.
Om frie inntekter, se artikkelen «Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner» på Regjeringens nettsider, se
Regjeringen (udatert).
Se omtale av frie inntekter og opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020) i rapport av Håkonsen, Kallager og Lunder (2017).
Se blant annet Helsetilsynet (2019b).

rettighetsloven § 7-2 og sosialtjenesteloven § 47
og fører tilsyn med barneverntjenesten.6
For helsetjenestene vil forsvarlighetskravene i
helselovgivningen være betydningsfulle i tilsynssammenheng, jf. helse- og omsorgstjenesteloven
§§ 4-1 og 4-2 og spesialisthelsetjenesteloven § 2-2.
I tillegg har helsepersonell et individuelt ansvar
for forsvarlighet etter helsepersonelloven § 4. For
forsvarlighetskravet i sosialtjenesten gjelder i
hovedsak forvaltningslovens regler, jf. sosialtjenesteloven § 41 og utdypende tekst i Rundskriv
til lov om sosiale tjenester i NAV, kapittel 5.7
I tillegg til lovkrav, rundskriv med videre er
også nasjonale faglige retningslinjer styrende for
hva som til enhver tid kan anses for å være innenfor forsvarlighetskravet til helsetjenestene. Slike
retningslinjer gis på områder med behov for
nasjonal normering, blant annet med formål om å
hindre uønsket variasjon og sikre god kvalitet i tjenestene.8 Etter helse- og omsorgstjenesteloven
§ 12-5, er det Helsedirektoratet som er gitt ansvar
for å utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale
faglige retningslinjer og veiledere for helsetjenesten. Nasjonale faglige retningslinjer skal
inneholde systematisk utviklede faglige anbefalinger som etablerer nasjonale standarder for utredning, behandling og oppfølging av pasientgrupper,
brukergrupper eller diagnosegrupper. Helsedirektoratet har blant annet publisert retningslinjer som har til formål å dekke hele bredden av
rusbehandling.9
Helsedirektoratet – og andre direktorater –
produserer også veiledere til bruk for kommuner
med anbefalinger, men med mindre normerende
kraft enn nasjonale retningslinjer.
I denne sammenhengen vil utvalget trekke
frem Sammen om mestring – veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid10 og den digitale veiviseren Bolig for velferd11 om kommunenes boligsosiale arbeid som eksempler på normerende
materiell for kommunal sektor. Her finner kommunene eksempler på hvordan de kan organisere,
utvikle og tilrettelegge sine tjenester i tråd med
det som anses for å være beste tilgjengelige praksis på feltet.
6
7
8
9
10
11

Se omtale av ulike roller innen barnevernet, jf. Fylkesmannen (2019).
AVdir (35-2012).
Se mer om nasjonale faglige retningslinjer på Helsedirektoratets nettsider, jf. Helsedirektoratet (2019h).
Se Helsedirektoratets publiseringer av retningslinjer på
deres nettside, jf. Helsedirektoratet (udatert d).
Helsedirektoratet (2014e).
Se Husbanken (udatert).
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5.3

5.3.1

5.3.2

Innledning

Kommunalt rusarbeid (rus- og psykisk
helsetjeneste)

5.3.2.1 Innledning
Kommunalt rusarbeid er vanligvis en del av den
kommunale helse- og omsorgstjenesten, men kan
ofte også ha sosialfaglig personell. Utvalget velger
her å omtale den kommunale rustjenesten
sammen med den psykiske helsetjenesten. Bakgrunnen for dette er både at helsemyndighetene i
all hovedsak omtaler disse fagfeltene samlet, og at
over halvparten av landets kommuner har valgt å
organisere rusarbeid og psykisk helsearbeid i
samme enhet/avdeling eller team.12
Utvalget er klar over at noen kommuner har
organisert sitt rusarbeid med utgangspunkt i
sosialtjenesten, men hovedinntrykket er at de
fleste kommunene nå har en egen rustjeneste
eller dedikert personell som ivaretar det kommunale rusarbeidet. En organisering som den i Sandnes kommune kan være illustrerende, i alle fall for
større kommuner:
«Tjenestene for rus og psykisk helse ligger
under kommunaldirektør for levekår sammen
med NAV, flyktningenheten, boligtjenester, tje12

nester for funksjonshemmede og AKS. Mestringsenheten (ME) utgjør hovedtilbudet i kommunens rustjeneste og samler rus- og psykisk
helsetjenester i samme enhet. Rus- og psykisk
helsefeltet ble slått sammen for 8–9 år siden og
er en bydekkende tjeneste som gir psykisk
helse- og rustjenester til voksne.»13

Kommunal helse- og
omsorgstjeneste
(primærhelsetjenesten)

Kommunene er etter helse- og omsorgstjenesteloven pliktige til å yte nødvendig helsehjelp til den
som oppholder seg i kommunen, jf. § 3-1 første
ledd. Annet ledd tydeliggjør at ansvaret omfatter
alle «pasient- og brukergrupper», herunder personer med «rusmiddelproblem».
Retten til nødvendig helsehjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste er forankret i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a.
Tilbud kommunene skal ha til sine innbyggere, er (ikke uttømmende) listet opp i helseog omsorgstjenesteloven § 3-2 og omfatter blant
annet – av særlig betydning for personer med rusproblematikk – helsefremmende og forebyggende
tjenester (nr. 1), hjelp ved ulykker og andre akutte
situasjoner (nr. 3), utredning, diagnostisering og
behandling (nr. 4), sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering (nr. 5) og plass
i institusjon (nr. 6 bokstav c).

Ose mfl. (2018).
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I de minste kommunene kan oppgavene, både
innen rusfeltet og psykisk helsefeltet, falle på én
enkelt medarbeider eller et mindre team av kommunens ansatte.

5.3.2.2

Nøkkeltall fra kommunalt psykisk helseog rusarbeid

I 2018 rapporterte kommunene 12 563 årsverk i
kommunalt psykisk helse- og rusarbeid14 rettet
mot voksne og 232 årsverk i tjenester rettet mot
barn og unge.15 Også personell i andre deler av
kommunal sektor, herunder ansatte i pleie- og
omsorgstjenestene og i NAV, utfører betydelige
arbeidsoppgaver overfor personer med rusproblematikk og psykiske helseproblemer i kommunene, men uten at dette kan tallfestes.
I 2018 kartla 268 kommuner gjennom Brukerplan16 23 762 voksne brukere av kommunale tjenester med rusproblemer.17 Det ble kartlagt 230
brukere med rusproblematikk under 18 år som
mottok kommunale tjenester.18 På aggregert nivå,
det vil si dersom alle landets kommuner hadde
deltatt i kartleggingen, anslås det at det totalt ville
vært kartlagt om lag 28 000 tjenestemottagere
med rusproblematikk. Kjønnsfordelingen blant
tjenestemottagere med rusproblemer har ligget
stabilt på 30 prosent kvinner og 70 prosent menn.
13
14

15
16

17
18

Se Hansen mfl. (2018b).
Frem til 2015 rapporterte kommunene adskilt på årsverk og
ressursinnsats i kommunalt rusarbeid (IS-8) og kommunalt
psykisk helsearbeid (IS-24) til Helsedirektoratet. I 2015 ble
rapporteringen samlet i en felles rapport (IS-24/8). Det er
således ikke lenger mulig å skille ut kommuners årverksinnsats på rusfeltet. Siden mange kommuner uansett bruker
de samme personellressursene både i rusarbeid og psykisk
helsearbeid, unngår man nå dobbelrapportering av årsverk,
som i en viss grad var tilfellet før 2015.
Ose mfl. (2018).
«Brukerplan er et verktøy for kommuner som ønsker å
kartlegge omfang og karakteren av rusmiddelmisbruk i
kommunen. Fra og med 2015 omfatter kartleggingene i tillegg personer med kjent psykisk helseproblem, uten rusproblemer», se Helse Stavanger (2016).
Hustvedt mfl. (2019) s. 1.
Utvalget ser ikke dette tallet som et sikkert estimat for hvor
mange under 18 år som kan ha et rusproblem. De fleste
barn og unge som har rus som en del av sine utfordringer,
er sannsynligvis i kontakt med barnevernet, ikke sosialtjenesten eller helse- og omsorgstjenestene.
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Kjønnsfordelingen er lik som i TSB, inkludert
LAR. Gjennomsnittsalder på kartlagte brukere var
i 2018 på 43 år.
Brukerplan-rapporten viser de kartlagte brukernes score på ulike levekårsområder.19 Samlet
sett befinner hoveddelen av kartlagte brukere
med rusproblemer seg i de segmentene rapporten kaller «gul» og «rød», altså en situasjon der
man har middels til dårlig score på de ulike levekårsområdene.20 Ifølge Brukerplan-rapporten
omfatter dette 86 prosent av de kartlagte brukerne. Brukere med samtidige ruslidelser og psykiske lidelser (ROP) scorer særlig dårlig på levekårsområdene i Brukerplan. Med utgangspunkt i
Helsedirektoratets avgrensning av ROP-lidelse til
brukere med omfattende bruk av rusmidler og
alvorlige psykiske helseproblemer ble antall personer med ROP-lidelse på nasjonalt nivå beregnet
til om lag 6000 personer.21

5.3.2.3 Ruskonsulent
Mange kommuner har ruskonsulenter. I motsetning til for eksempel medisinskfaglig kompetanse, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2
annet ledd, er kommunen ikke lovpålagt å ha en
særlig rusfaglig kompetanse. Likevel finnes det én
eller flere ruskonsulentstillinger i mange kommuner. Ruskonsulent er ingen egen utdanningsretning eller linje og stillingen innehas ofte av personell med sosialfaglig eller helsefaglig utdanning,
eventuelt med videreutdanning innen rus- og psykisk helsearbeid. Generelt har personell i kommunalt rus- og psykisk helsearbeid helse- og sosialfaglig utdanning på høyskolenivå.22 Ruskonsulenter finnes i rustjenester forankret i helse- og
omsorgstjenestene, men kan også finnes i sosialtjenesten. Stillingsbetegnelsen finnes også i
spesialisthelsetjenesten.
Typiske oppgaver for en ruskonsulent kan
være rådgivning og veiledning, psykososial oppfølging, praktisk bistand og hjelp til å komme i
19

20
21
22

Levekårsområder i Brukerplan:
– bolig
– meningsfull aktivitet
– økonomi
– fysisk helse
– psykisk helse
– rusmiddelbruk
– sosial fungering
– nettverk
Hustvedt mfl. (2019) s. 32.
Lie (2017) s. 6.
Ose mfl. (2018) s. 69.

arbeid eller utdanningsløp eller henvisning til
TSB. Ruskonsulenten kan også føre samtaler med
formål om rusmestring. Enkelte kommuner tilbyr
for eksempel såkalte hasjavvenningskurs.23 Arendal kommune beskriver ruskonsulentens oppgaver slik:
«Ruskonsulenten svarer blant annet på spørsmål om tjenestetilbud, søknadsrutiner og
andre relevante spørsmål før, under og etter
institusjonsopphold.
Ruskonsulenten kan henvise deg og bistå
med å hjelpe deg inn til behandling. Ruskonsulenten vil sørge for at du får oppfølging mens
du er i behandling og i god tid før du blir
utskrevet, slik at du har noe å komme ut til.»24

5.3.3 Fastlege
Enhver person som er bosatt i Norge, skal være
sikret en fast allmennlege å forholde seg til.25
Dette gjelder følgelig også personer som bruker
narkotika. Brukerplan-rapporten for 2018 viser at
fastlegetjenesten er den mest brukte kommunale
helse- og omsorgstjenesten blant brukere med
rusproblematikk (83 prosent av de kartlagte har
benyttet sin fastlege).26
Fastlegen er den som i stor grad henviser pasienter til rusbehandling, og har videre en sentral
rolle i LAR.27
Utvalget mener det er grunn til å tro at fastlegene i en viss utstrekning møter pasienter med
rusproblematikk som ikke er kjent av de øvrige
helse- og velferdstjenestene. Trolig behandler
fastlegene pasienter for rusproblematikk. Utvalget er imidlertid ikke kjent med om det finnes
tall for hvor mange personer med rusproblematikk som utelukkende mottar behandling fra fastlege.
5.3.4

Psykolog i kommunal helse- og
omsorgstjeneste
Krav om psykologkompetanse i kommunenes
helse- og omsorgstjeneste blir lovfestet med virk23

24
25
26
27

For innretning av hasjavvenningstilbud, se blant annet
manualen fra Ungdomstjenesten, Kristiansand kommune
(2019) og nettsiden Hasjavvenning (udatert).
Om ruskonsulent i Arendal kommune, se Arendal kommune (2018).
Se forskrift 29. august 2012 nr. 842 om fastlegeordning i
kommunene § 1.
Hustvedt mfl. (2019) s. 42.
Se retningslinjer i Helsedirektoratet (2010) og Helsedirektoratet (2019b).
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ning fra 2020.28 Det er imidlertid ikke fastsatt noe
krav om antall psykologårsverk per innbygger
eller lignende. Helsedirektoratet oppgir at det per
april 2019 er gitt tilskudd til 590 psykologstillinger
i 365 kommuner/bydeler.29
Psykologårsverkene i kommunene skal tjene
et bredt spekter av formål. I tilskuddsordningen
for rekruttering av psykologer i de kommunale
helse- og omsorgstjenestene heter det at «rekruttering av flere psykologer i de kommunale helseog omsorgstjenestene er en av regjeringens satsinger for å styrke kvalitet og kompetanse i det
tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse og rus,
vold- og traumefeltet».30 Videre skal psykologkompetansen benyttes på systemnivå, til kvalitetsog kompetanseutviklingsarbeid, til helsefremmende og forebyggende arbeid samt lavterskel
tjenestetilbud og utadrettet arbeid.
I 2018 var 72 psykologårsverk knyttet til psykisk helse- og rusarbeid i kommunene for
voksne, mens 330 årsverk var knyttet til tjenester
rettet mot barn og unge.31 Med psykologkompetansen bundet opp i arbeidet med barn og unge
er det usikkert i hvilken grad psykologårsverkene kommer personer med etablert rusproblematikk til gode. Imidlertid kan det tenkes en
indirekte effekt som følge av at psykologkompetansen generelt bidrar til å heve kvaliteten på de
øvrige tjenestene, for eksempel gjennom psykologens bidrag i kompetansehevende tiltak, opplæring og veiledning av annet personell med
videre.

5.3.5 Prehospitale tjenester
Leger og annet helsepersonell i ambulanse- og
legevakttjeneste samt personell i brann- og redningstjeneste er også i kontakt med brukere av
narkotika. Dette kan være tilfelle ved ulykker,
vold, overgrep og ved abstinenstilstander og
komorbide32 psykiatriske tilstander.
Prehospitale tjenester har alltid hatt en viktig
rolle i arbeidet med å forebygge dødsfall som
skyldes narkotikaoverdoser. Eksempelvis yter
28

29
30
31
32

Krav om psykologfaglig kompetanse blir lovfestet fra 2010,
se blant annet Meld. St. 26 (2014–2015) og omtale i
høringsnotat i Regjeringen (2016).
Kunngjøring av ordningen for 2019, regelverk m.m., se
Helsedirektoratet (udatert b).
Kunngjøring av ordningen for 2019, regelverk m.m., se
Helsedirektoratet (udatert b).
Ose mfl. (2018) s. 74.
«Komorbiditet, samtidige sykdommer (samsykelighet),
forekomst av flere ulike sykdommer eller lidelser samtidig
hos samme person.», jf. Malt (2018).
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ambulansetjenesten livredding ved overdoser, så
vel som oppfølging i det kritiske tidsrommet etter
at en person er vekket til live. Prehospitale tjenester kan også stå i en særstilling for å kunne oppdage risikofull eller skadelig bruk av rusmidler.
På samme måte som personell i somatiske
sykehusavdelinger kan for eksempel ambulansepersonell og legevakt kople pasienten til kommunale rustjenester for oppfølging. Dette skjer i dag
i varierende grad, og utvalget viser her til den
nasjonale overdosestrategien samt til tiltaket om
pakkeforløp for oppfølging av ikke-dødelige overdoser.33
Legevakten i Oslo har et eget tiltak for oppfølging av unge som legges inn med rusmiddelforgiftninger: Ungdom og rus. Formålet er å forhindre nye innleggelser og forebygge skadelig bruk
gjennom å gi informasjon, råd og veiledning til
ungdom som innlegges med rusmiddelforgiftning, samt tilbud om videre oppfølging. En klar
majoritet av pasientene er lagt inn med alkoholforgiftning.34

5.3.6

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Kommunen plikter etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 å tilby helsetjeneste i skoler og
helsestasjonstjeneste. Helsestasjon og skolehelsetjenesten er ikke tjenester til personer med rusproblemer som sådan, men er en del av det alminnelige forebyggende og helsefremmende arbeidet. Skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom kan også være en del av oppfølgingstilbudet
til ungdom med risikoadferd knyttet til rusmidler.
Utvalget er kjent med at disse flere steder inngår i
oppfølging av både frivillige ruskontrakter/ungdomskontrakter og tilsvarende kontrakter som
inngås som vilkår ved påtaleunnlatelse. Se nærmere omtale av slike kontrakter i utredningens
kapittel 10, 11 og 15.
Helsestasjonen er en viktig instans for å
snakke med gravide kvinner om deres bruk av
rusmidler, også narkotika. I konsultasjonene som
anbefales fra Helsedirektoratet, er rusmiddelbruk
nevnt som tema for oppfølging. Utvalget viser her
til Helsedirektoratets retningslinjer for skolehelsetjenesten og helsestasjon.35
Tjenestene regnes som en del av det kommunale psykisk helse- og rusarbeidet, og 45 prosent
33
34
35

Se Helsedirektoratet (2019c) s. 1.
Se nærmere om Ungdom og rus på Oslo kommunes nettsider, Oslo kommune (udatert b).
Se Helsedirektoratet (2017b).
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av årsverkene rettet mot barn og unge er forankret i helsestasjon og skolehelsetjenesten.36

5.3.7

Fengselshelsetjenesten

Kommuner med fengsler har ansvaret for å yte
helse- og omsorgstjenester til innsatte, jf. helseog omsorgstjenesteloven § 3-9. Innsatte har krav
på helse- og omsorgstjenester av samme kvalitet
som tjenestene til den øvrige befolkningen, tilpasset den enkeltes individuelle behov.37
En relativt høy andel innsatte i norske fengsler
har problemer knyttet til rusmidler, enten ved at de
bruker narkotika under soningen, ved at de soner
dommer for narkotikaforbrytelser, eller en kombinasjon. Se også utredningens kapitler 4 og 10.
Som følge av Opptrappingsplanen for rusfeltet
(2016–2020)38 ble fengselshelsetjenesten tilført
ressurser i 2017 og 2018. Det finnes imidlertid
ikke tall for hvor mange innsatte som mottar
helse- og omsorgtjenester fra fengselskommunen
på grunn av rusproblematikk. Utvalget legger til
grunn at utfordringene knyttet til rusproblematikk og soning i fengsel langt fra er løst, og viser i
den forbindelse til arbeidet med den nasjonale
strategien for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff.39

5.3.8

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) –
rus
Kommunenes plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp
døgntilbud (ØHD) følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 tredje ledd. Kommunen skal
tilby slik hjelp når det antas at hjelpen er «påtrengende nødvendig».
Fra januar 2017 ble plikten utvidet til også å
gjelde pasienter med psykiske lidelser eller rusproblemer. Hensikten var å styrke det samlede tjenestetilbudet til brukerne i målgruppen. Pasienter
som nevnes som aktuelle for slik innleggelse, er
pasienter «som har behov for en innleggelse i et
trygt miljø, for eksempel i påvente av oppstart av
døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelse (TSB)»40, men kan også være
pasienter «som gjennomgår kortvarig og ukompli36
37
38
39

40

Ose mfl. (2018).
Helsedirektoratet (2013).
Prop. 15 S (2015–2016).
Departementene (2017). Se blant annet tiltak 6: «Vurdere
det samlede straffereaksjons- og behandlingstilbudet
under straffegjennomføring for personer med rusproblemer eller avhengighet, og om innretningen av dette bør
endres.»
Helsedirektoratet (2019a) s. 24.

sert avrusning, og som har behov for tilgang til
medisinskfaglig kompetanse».41
I 2018 rapporterte 212 kommuner innleggelser i ØHD i kategorien «psykisk helse og rus»,
med totalt 3111 opphold. Det reelle antallet personer med rusproblemer eller psykiske helseproblemer kan imidlertid være høyere enn oppgitt, ettersom en somatisk tilstand kan ha foranlediget innleggelsen og dermed blitt registrert som årsak.42

5.3.9

Pleie og omsorg (hjemmetjenester,
sykehjem mv.)
Ifølge Helsedirektoratet utgjør psykisk helsehjelp
en stor del av kommunens helsetilbud til pasienter som ikke har behov for innleggelse, såkalte
hjemmeboende pasienter. Ofte omtales ikke rusproblematikk spesifikt, men som et vedheng til
omtalen av psykisk helse. Eksempler på tjenester
som ytes, kan være ambulante psykiske helsetjenester, psykiatrisk hjemmesykepleie og generell oppfølging av personer med psykisk helse- og
rusproblematikk.43 I tillegg kan hjemmetjenesten
ha ansvar for utlevering av medikamenter til personer i substitusjonsbehandling og for oppfølging
av andre somatiske sykdommer, herunder følgeskader av rusmiddelbruk.
Personer med rusproblemer kan ofte ha psykiske plager eller lidelser i tillegg til rusproblemene. Mennesker med psykiske lidelser dør tidligere enn resten av befolkningen, og rusmiddelbruk øker også risikoen for tidlig død.44 Befolkningens gjennomsnittlige levealder som sådan har
økt og selv om gruppen med rusproblematikk har
høyere risiko for tidlig død, lever også denne
gruppen lenger enn tidligere, ikke minst på grunn
41

42
43
44

Helsedirektoratet (2019a) s. 24. For organisering av ØHD
for pasienter med psykisk helse- og/eller rusproblematikk,
se blant annet Ose mfl. (2018).
Helsedirektoratet (2019a.) s. 25.
Helsedirektoratet (2019d) s. 8.
Wahlbeck mfl. (2011). Studien viser forhøyet dødelighetsrisiko for personer med psykiske lidelser. Rapporten tar for
seg forventet levealder for personer som fikk døgnbehandling for psykiske lidelser i sykehus i Danmark, Finland og
Sverige i perioden 1987–2006 og konkluderte med at pasienter med psykiske lidelser hadde to til tre ganger høyere
dødelighet enn den øvrige befolkningen i alle tre landene.
En av grunnene til at personer i disse gruppene dør tidligere, er oppgitt å være manglende oppfølging fra helsepersonell, som igjen knyttes til holdninger til personer med
psykiske lidelser. I norsk sammenheng, og mer direkte
relatert til rusmiddelbruk, kan det vises til undersøkelsen
Skardhamar og Skirbekk (2013). Undersøkelsen viste at
straffedømte generelt lever kortere enn ikke-straffedømte.
Menn som er fengslet for narkotikalovbrudd og -bruk
hadde en påtagelig høyere relativ dødelighetsrisiko – 11,9
prosent høyere enn ikke-straffedømte. For kvinner er dette
forholdstallet enda høyere, 15,6 prosent.
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tilbudet om substitusjonsbehandling.45 De får dermed de samme aldersrelaterte helseproblemene
som alle andre grupper i befolkningen. Omfattende rusmiddelbruk kan også medføre at slike
helseproblemer oppstår tidligere enn de ellers
ville ha gjort, slik at denne gruppen vil kunne ha
behov for tidligere og mer omfattende tjenester
fra pleie- og omsorgstjenesten.
Behovene kan omfatte sykehjemtilbud, som
har høyere grad av omsorgsnivå enn de institusjonene og botiltakene som er omtalt i neste punkt.
Utvalget er kjent med at det både i Oslo46 og
Stavanger47 er etablert egne sykehjemsavdelinger
for personer med rusproblematikk, hvor det ikke
kreves avhold fra rusmidler for å få plass.

5.3.10 Kommunal institusjon og kommunale
botiltak
5.3.10.1 Kommunal helse- og omsorgsinstitusjon
Det fremgår av helse- og omsorgstjenesteloven
§ 3-2 nr. 6 bokstav c at kommunen er pliktig til å
tilby plass i institusjon for å tilby «nødvendige
helse- og omsorgstjenester,» jf. § 3-1 første ledd.
For personer med rusproblematikk kan plikten
ivaretas gjennom tilbud om plass i «institusjon
med heldøgns helse- og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige», etter forskrift om kommunal
helse- og omsorgsinstitusjon § 1 bokstav b.
Det finnes ingen objektive kriterier for når
plass i institusjon med heldøgns helse- og
omsorgstjenester for rusmiddelavhengige anses
som nødvendig helsehjelp. I en eventuell klagesak
vil en klageinstans vurdere hvorvidt et kommunalt tjenestetilbud, som alternativ til institusjonsplass, kan anses å oppfylle kravene til forsvarlighet, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1.
Det har ikke lyktes utvalget å finne en samlet
oversikt over antall døgnplasser i institusjon med
heldøgns helse- og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige. Det er imidlertid grunn til å tro at det
bare er de største kommunene som har institusjoner for personer med rusproblemer i egen regi.
Noen kommuner eier selv slike døgnplasser, som
tildeles etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2,
mens andre kommuner anskaffer slike plasser for
45

46
47

Waal mfl. viser til en aldrende populasjon i LAR, på tross av
at nedre aldergrense er tatt vekk. Gjennomsnittsalderen er
45,6 år. LAR-populasjonen i Norge er ifølge rapporten en av
de eldste i Europa (2019).
Stovnerskogen sykehjem, Oslo kommune. Se om rusavhengighet på sykehjem i Wallander (2017).
Stokka sykehjem, Stavanger kommune. Se omtale Stavanger kommune (udatert).
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enkeltbrukere ved å kjøpe tjenesten av private ideelle eller kommersielle tjenesteleverandører.
Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet finnes
det ingen helhetlig oversikt over kommunenes
kjøp av slike tilbud fra ideelle eller kommersielle
tilbydere.
Helse- og omsorgsdepartementet har en tilskuddsordning dedikert til institusjonsdrift i ideell
regi.48 Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet tilbys om lag 350 plasser gjennom virksomheter
som mottar tilskudd, med en kapasitetsutnyttelse
på om lag 70 prosent.49 Kommunene benytter
slike tilbud til sine brukere i varierende grad. Det
stilles kommunal dekningsgaranti for 20 prosent
forbrukte liggedøgn ved institusjoner som mottar
tilskudd.50 Det finnes heller ikke ideelle/private
tjenestetilbud tilgjengelig for formålet i alle kommuner eller regioner.
Generelt synes det å ha funnet sted en bevegelse bort fra bruk av institusjonsplasser også i
russammenheng, i retning av etablering i egen
bolig, eventuelt med oppfølgingstjenester. Dette
har vært både et verdimessig, faglig og økonomisk begrunnet valg. Å bo mest mulig selvstendig
og integrert i samfunnet er ansett som en verdi i
seg selv.51 Institusjonsopphold antas ikke alltid å
ha overføringsverdi til mestring av tilværelse i
egen bolig. Derfor fremstår det mer hensiktsmessig både faglig og økonomisk at kommunens ressurser benyttes til å bistå personer med rusrelaterte problemer i egen bolig, i stedet for at det
betales for dyre institusjonsopphold. Se også
omtale av kommunenes boligsosiale arbeid i
punkt 5.3.11. De samme faglige problemstillingene har gjort seg gjeldende ved bruk av langvarige institusjonsopphold i TSB. Imidlertid angår
ikke dette spørsmålet om økonomisk prioritering
48

49
50
51

Prop. 1 S (2018–2019) s. 220: «Målet med ordningen er å
støtte opp om frivillige eller ideelle organisasjoner som driver institusjonsbaserte dag- og døgntiltak med oppfølging
og rehabilitering av personer med rusproblemer og/eller
prostitusjonserfaring. Tiltakene det gis tilskudd til skal
være et supplement til det offentlige tiltaksapparatet, og
bidra til styrking og samordning av samfunnets samlede
innsats overfor målgruppene.»
Prop. 1 S (2018–2019) s. 221.
Prop. 1 S (2018–2019) s. 221.
Dette har vært en utvikling siden HVPU-reformen fra 1991.
Se for eksempel omtale av «normaliseringsprinsippet» i
St.meld. nr. 47 (1989–90) s. 4. St.prp. nr. 63 (1997–98) fulgte
opp med følgende formulering: «For denne gruppen er det
særlig viktig å ha en bolig som gir menneskelig verdighet,
å bli trukket med i et fellesskap og unngå sosial isolasjon,
og å ha tilgang på meningsfylt aktivitet og om mulig sysselsetting», se punkt. 4.2.1 «Forebygging og tidlig hjelp».
Utvalget viser også til innledningen i Hansen og Grødem
(2012) s. 7–11. Se også debattinnlegg i Dagsavisens nettutgave, Bergo (2019).
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fra kommunens side, siden behandling i spesialisthelsetjenesten ikke medfører kostnader for kommunen. Men det er kjent at kommunen og spesialisthelsetjenesten ikke alltid er omforent om hva
som er grunnlaget for pasientens behov, hva
enten det er for døgnplassering, omsorg eller
behandling. Dette kan ha sammenheng med ulike
perspektiver på forsvarlig ressursbruk både fra
kommunen og spesialisthelsetjenesten.

5.3.10.2 Kommunale botiltak
I kommunene finnes det ulike former for botiltak
for personer med rusproblematikk, eventuelt i
kombinasjon med psykiske lidelser. Dette kan
være i form av samlokaliserte boliger, bofellesskap med videre. Avhengig av hva som er inngangen til tilbudet, om vedkommende er tildelt plass
etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 eller
har inngått en husleieavtale med kommunen, vil
oppholdet kunne reguleres henholdsvis av forskrift om rettigheter og tvang i rusinstitusjon52
eller husleieloven53. Dette gjelder uavhengig av
bemanning eller av om det ytes helse- og
omsorgstjenester i direkte tilknytning til botilbudet.
Ved tiltak som reguleres av husleieloven, er
det begrenset hva slags husregler og kontrolltiltak kommunen kan iverksette overfor beboerne54. Ofte er det likevel en forutsetning for å få
leiekontrakt ved kommunale botiltak at leietager
tar imot tjenestetilbud. Ettersom enkelte av tilbudene derfor synes å befinne seg i grenseland mellom institusjon og bolig, kan den rettslige reguleringen i praksis fremstå som uklar. Uklarheten
aktualiseres eksempelvis ved kontrolltiltak knyttet til rusmiddelbruk og krav om etterlevelse av
ordensregler som går utover alminnelige regler
for borettslag. Spørsmålet om hvilken lov som
regulerer tilfellet, har også betydning for klageadgang ved utskrivelse (fra institusjon) eller fravikelse av bolig.
Enkelte botiltak driftes av ideelle organisasjoner på oppdrag fra kommunene eller ved at kommunen kjøper tilbudet. Det finnes ingen samlet
oversikt over antall plasser i slike botiltak, men i
2018 var 40 prosent av årsverkene i kommunalt
psykisk helse- og rusarbeid bundet opp i boliger

med bemanning.55 Det er imidlertid ikke klart
hvordan disse årsverkene er fordelt mellom psykisk helsefeltet og rusfeltet.

5.3.11 Boligsosialt arbeid
Arbeidet med boliger til vanskeligstilte kalles ofte
«boligsosialt arbeid» og omfatter et bredt spekter
av innsatser for vanskeligstilte på boligmarkedet,
herunder personer med rusproblematikk. Både
helse- og omsorgstjenesten og sosialtjenesten er
viktige aktører i arbeidet innen økonomi og oppfølging av bosatte med rusproblemer. Akkurat
hvor det boligsosiale arbeidet er forankret, kan
variere fra kommune til kommune.
Boligsosialt arbeid kan være regulert av helseog omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 5 om sosial og
psykososial rehabilitering eller nr. 6 bokstav b om
praktisk bistand og opplæring, mv. Arbeidet kan
også ligge til sosialfaglig personell i NAV eller
(ideelt sett) i et samarbeid på tvers av sektorene.
Utvalget viser til den nasjonale strategien for
boligsosialt arbeid for en nærmere beskrivelse av
dette tverrgående arbeidet.56
I flere kommuner er det boligsosiale arbeidet
forankret i et såkalt boligkontor. Et eksempel på
en slik praksis er den som er beskrevet i Sarpsborg kommune:
«Boligkontoret kan gi informasjon, råd og veiledning om å skaffe eller beholde egen bolig.
Boligkontoret har ansvar for saksbehandling
av boligsosiale saker.»57
Kommunene er etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7 pålagt å medvirke til å skaffe boliger til
vanskeligstilte, det vil si personer som «ikke selv
kan ivareta sine interesser på boligmarkedet».
Også sosialtjenesteloven § 15 pålegger kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen å medvirke
til å skaffe boliger til vanskeligstilte.58 Personer
med utfordringer knyttet til rus eller psykisk
helse kan falle innunder betegnelsen vanskeligstilte på boligmarkedet. Ingen av disse bestemmelsene gir en person et rettskrav på varig bolig, for
eksempel rett til kommunal bolig, men bare krav
55
56
57

52

53
54

Forskrift 26. august 2016 nr. 1003 om rettigheter og bruk
av tvang under opphold i institusjon for behandling,
omsorg og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer.
Lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler (husleieloven).
Se mer om dette i rapport fra NAPHA (2017a).

58

Ose mfl. (2018).
Departementene (2014).
Sarpsborg kommune (2018).
Medvirkningsansvaret etter lov 18. desember 2009 nr. 30
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 15
er nærmere forklart i rundskriv fra AVdir (35-2012) punkt
3.15.1. Det finnes ingen tilsvarende forklaring av medvirkningsansvaret etter lov 24. juni om kommunale helse- og
omsorgstjenester m.m. § 3-7.
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på bistand fra kommunen til å fremskaffe bolig. Et
unntak fra dette fremgår imidlertid av sosialtjenesteloven § 27, som forplikter kommunen til å
finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer
det selv.

5.4

Ikke-lovpålagte tjenestetilbud

5.4.1 Innledning
I tillegg til de tjenester kommunen er pålagt å yte
gjennom regelverket, finnes det ulike tjenestetilbud som kommunene kan opprette på frivillig
basis. Ofte handler det likevel om alternative former for organisering og tilgjengeliggjøring av tjenestetilbud som til dels også ytes i de ordinære
tjenestene. Dette kan være prosjekter og
utviklingstiltak initiert av helsemyndighetene, og
som er delvis finansiert gjennom statlige tilskuddsmidler. Det kan også være mer permanente tjenestetilbud som supplerer de lovpålagte
tjenestene.
5.4.2

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et lavterskel
korttids behandlingstilbud rettet mot personer
over 16 år med milde til moderate angst- og depresjonslidelser og søvnvansker. Ordningen ble startet av Helsedirektoratet i 201259 og nevnes her
fordi den i 2017 ble utvidet til å omfatte personer
med begynnende rusproblemer.60 Ordningen er
en pågående satsing og fremmes gjennom en statlig tilskuddordning. Per i dag er det gitt tilskudd
til 62 kommuner/bydeler fordelt på 54 RPH-tiltak.61

5.4.3 Oppsøkende tjenester – utekontakt
Kommunen kan ha ulike former for oppsøkende
tjenester, herunder utekontaktordning. Enkelte
steder yter slike team også tjenester til voksne,
men etter utvalgets forståelse opererer de fleste i
hovedsak med målgruppen 13–23 år. Kommunene
som har slike tjenester, organiserer dette på ulikt
vis og med ulik kompetanse.

Utekontaktene oppsøker miljøer der unge i
risikogrupper oppholder seg, og slik oppsøkende
virksomhet kan være av stor betydning. Eksempelvis er oppsøkende team i posisjon til å identifisere unge som er i risiko for å utvikle rusproblemer, og til å hjelpe unge med å knytte kontakt
med hjelpeapparatet. Utekontakter kan tjene som
viktige brobyggere mellom hjelpetjenestene og
unge med mistillit til «systemet». Oppsøkende tjenester kan også bidra til å samle og formidle
kunnskap om risikomiljøer, hvilket igjen kan gi
grunnlag for å forebygge og intervenere på bedre
måter.
Det er omlag 90 kommuner som har etablert
en oppsøkende tjeneste, se også omtale av oppsøkende sosialt arbeid i utredningens kapittel 11.
Det finnes ingen overordnede faglige retningslinjer eller lignende for oppsøkende arbeid.
Utvalget finner heller ikke at det foreligger oppsummert kunnskap av nyere dato fra oppsøkende
virksomhet nasjonalt.62

5.4.4 Aktivt oppsøkende behandlingsteam
Enkelte personer med alvorlige og komplekse
problemer fanges ikke opp av det ordinære tjenesteapparatet. Det er godt dokumentert at bruk av
aktivt oppsøkende behandlingsteam med tverrfaglig sammensetning er effektivt i slike tilfeller.
Eksempler på slike aktivt oppsøkende behandlingsteam er såkalte Assertive Community Treatment Team og Flexible Assertive Community Treatment Team (ACT- og FACT-team).63 Disse teamene yter samtidige tjenester både fra kommunene
og spesialisthelsetjenesten og er forankret i samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak.64 Modellene er utarbeidet innen feltet for psykisk helse, for å ivareta psykosepasienter. En stor
andel pasienter som mottar bistand fra slike team,
har imidlertid også rusproblematikk. Modellene
har vist seg å ha effekt også på psykoselidelser i
kombinasjon med rusproblematikk. Enkelte steder er det også etablert såkalte ROP-team65, som
62
63

59

60
61

De tolv første RPH-tiltakene ble evaluert av Folkehelseinstituttet, se Smith, Alves og Knapstad (2016). Rapporten
viste lovende resultater med tanke på symptomlindring og
arbeidsdeltakelse etter behandling. Se også artikkelen
«Rask psykisk helsehjelp», NAPHA (2019a).
Helsedirektoratet i en e-post til Rusreformutvalget 15.
august 2019.
Se kunngjøring av tilskuddordning på Helsedirektoratets
nettsider, Helsedirektoratet (udatert c).
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64

65

Uteseksjonen i Oslo ved leder Børge Erdal mfl. i møte med
utvalget sekretariat 31. januar 2019.
Se nærmere om ACT og FACT på Helsedirektoratets nettsider, Helsedirektoratet (2015a) og evalueringen av ACTteam, sluttrapport fra Landheim mfl. (2014).
Slike ambulante team vil gå ut over minimumskravet i samarbeidsavtalene som følger av lov 24. juni 2011 nr. 30 om
kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. kapittel 6. Se
omtale av dette i krav til samarbeidsavtaler på Helsedirektoratets nettsider, Helsedirektoratet (2014f) og i veileder
fra Helse- og omsorgsdepartementet (udatert).
ROP – rus- og samtidige psykiske lidelser.
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retter seg konkret mot brukere med rusproblemer og samtidige psykiske lidelser.
I 2018 var det åtte ACT-team og 17 FACTteam. Helsedirektoratet anslår på bakgrunn av en
rapport fra 2017, at det er et potensial for å etablere flere ACT- og FACT-team i Norge.66 Helsedirektoratet opplyser at det også gis tilskudd til
såkalte tverrfaglige samhandlings- eller behandlingsteam direkte rettet mot rusfeltet. 67 Det
eksisterer imidlertid ingen oversikt over hvor
mange kommuner som benytter denne tilnærmingen i sitt rusarbeid, i eller utenfor samarbeid med
spesialisthelsetjenesten.

5.4.5

Skadereduserende tiltak – lavterskel
helsetilbud og brukerrom

5.4.5.1 Lavterskel helsetilbud
Ved lavterskel helsetjenester for personer med rusproblematikk trenger brukerne verken å bestille
time eller betale for tilbudet. Kommunene plikter å
tilby nødvendige (og forsvarlige) helse- og
omsorgstjenester, men står fritt til å velge hvordan
tilbudene skal organiseres. Det er således ikke alle
kommuner som har slike lavterskeltilbud til narkotikabrukere. Noen steder i landet tilbys lavterskeltjenester i et samarbeid mellom kommuner og ideelle virksomheter. Ideelle virksomheter regnes
som sentrale aktører innen gatenære tilbud.
Det finnes ingen nasjonal oversikt over lavterskel helsetilbud eller over hvor mange som
benytter slike tiltak. I Brukerplan-rapporten for
2018 oppgis det at 12 prosent av kartlagte brukere,
om lag 2800 personer, benyttet seg av lavterskeltilbud i kommunene.68 I forbindelse med den nasjonale overdosestrategien drifter KoRus-Øst et fagnettverk av lavterskelhelsetiltak som i løpet av
2019 skal omfatte 35 kommuner.69
Tiltakene yter helsehjelp, for eksempel i form
av sårstell og oppfølging av skader som følge av
injiseringspraksis, tilbyr vaksinasjon, og kan bidra
til videreformidling i tjenesteapparatet. Personellet kan også ha støttesamtaler med pasientene.
Tiltakene kan inngå som en del av oppfølging av
enkeltpasienter, for eksempel oppfølging av medisinering med videre. Lavterskeltiltakene kan være
stasjonære, slik som feltpleien ved Prindsen mot66
67

68
69

Landheim mfl. (2017).
Bydel Sagene opprettet i 2018 RusFACT Sagene, et eget
FACT-team rettet mot personer med rusrelaterte problemer.
Hustvedt mfl. (2019).
Ifølge opplysninger utvalget har mottatt fra Helsedirektoratet.

takssenter i Oslo,70 eller ambulante, slik som
helse- og overdoseteamet i Trondheim.71
Kommunene plikter å ha ordninger som gjør
brukerutstyr for injeksjon gratis og enkelt tilgjengelig for alle injiserende rusmiddelbrukere som
oppholder seg i kommunen, jf. smittevernloven
§ 7.72 Utlevering av brukerutstyr er viktig i skadereduksjonsarbeidet for å forebygge smitte av blodbårne sykdommer som hiv og hepatitt C som
følge av praksisen med å dele brukerutstyr. I tillegg forebygger det infeksjoner som oppstår ved
bruk av forurenset utstyr. Av de 298 kommunene
som i 2017 svarte på en undersøkelse om utdeling
av utstyr for skadereduksjon ved rusmiddelbruk,
var det 93 kommuner som delte ut slikt utstyr.73
Brukerutstyr deles ofte ut ved lavterskel helsetjenestetilbud i de store kommunene. I de mindre
kommunene er det mer vanlig at hjemmesykepleie,
legekontor og legevakt deler ut slikt utstyr.
Gjennom innsats knyttet til overdoseforbygging, smittevern og annen helsehjelp er personell
i lavterskel tjenestetilbud viktige kontaktpunkter
for brukere av narkotika og kan fungere som bindeledd mellom brukere og det øvrige tjenesteapparatet. Brukere av lavterskelhelsetilbud tilhører ofte gruppen personer med de mest alvorlige ruslidelsene og med generelt dårlig allmennhelsetilstand. Flere har alvorlige psykiske og
somatiske lidelser. Lavterskel helsetilbud behandler i en viss utstrekning helsetilstander som optimalt sett burde vært behandlet på somatiske sykehusavdelinger, og møter også pasienter med
alvorlige psykiske lidelser.74

5.4.5.2 Brukerrom
Brukerrom er regulert av brukerromsloven og
brukerromsforskriften.75 Det foreligger ingen
plikt for kommunene å tilby brukerrom, men der
slike rom er etablert, anses det å være en kommunal helse- og omsorgstjeneste, jf. helse- og
omsorgstjenesteloven § 5-6. Kommunene står fritt
70
71
72
73
74

75

Oslo kommune (udatert a).
Trondheim kommune (2019).
Helsedirektoratets brev til landets fylkesmenn, se Helsedirektoratet (2018b).
Hustvedt og Nesvåg (2018).
Utvalget finner ikke en samlet oversikt over helsetilstanden
blant brukere av lavterskel helsetiltak. I møter med ulike
lavterskeltilbud, blant annet med Strax-huset i Bergen og
Prindsen mottakssenter i Oslo, er imidlertid utvalget blitt
informert om at brukergruppen har til dels alvorlige og
ubehandlede somatiske og psykiske lidelser.
Lov 2. juni 2004 nr. 64 om ordning med brukerrom for inntak av narkotika og forskrift 17. desember 2004 nr. 1661 om
ordning med brukerrom for inntak av narkotika.
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til å opprette brukerromsordning (under forutsetning om godkjenning, jf. brukerromsloven § 3),
men ordningen kan ikke driftes av andre enn
kommunen selv.
I Norge finnes det bare brukerrom (tidligere
sprøyterom) i Oslo og Bergen. Per første halvår
2019 har brukerrommet i Bergen 655 registrerte
brukere. Fra begynnelsen av januar til utgangen av
juli 2019 ble det foretatt om lag 4700 injeksjoner i
dette rommet. Brukerommet i Oslo har over 3000
registrerte brukere, inkludert personer som av
ulike grunner ikke lenger benytter seg av tilbudet.
Ved annet tertial 2019, rapporterte brukerrommet
i Oslo 21 576 besøk fordelt på 803 unike brukere.
Formålet med brukerromsordningen er blant
annet å bidra til økt verdighet, opplæring i mindre
skadelige måter å innta rusmidler på, redusert
smittefare og økt kontakt mellom brukeren av
ordningen og helsetjenestene, jf. brukerromsloven § 1.
Personellet i brukerrommene har langt på vei
samme rolle som ved øvrige lavterskel helsetilbud. En viktig forskjell fra andre tilbud er imidlertid at man i brukerrom gis adgang til straffritt å
besitte og bruke (injisere eller inhalere) én
brukerdose narkotika. For brukerrom stilles det
dessuten særskilte krav til personalets kompetanse og til tjenestene som inngår i ordningen.

5.4.6

Aktivitets- og arbeidsrettede tilbud
utenfor arbeids- og
velferdsforvaltningen
Både frivillige og ideelle organisasjoner, så vel
som brukerorganisasjoner, er sentrale tilbydere
av aktivitetstilbud til personer med rusproblemer.
Også kommunene har aktivitets- og arbeidsrettede tiltak. Av årsverkene i kommunalt psykisk
helse- og rusarbeid går 13 prosent til ulike
arbeids- og aktivitetstiltak.76 Tilbud kan være av
sosial karakter, i tillegg til turer, friluftsliv, idrettsaktiviteter med videre.77 Arbeidsrettede tilbud er
ofte knyttet til renovasjon og enklere vedlikeholdsoppgaver eller arbeid ved serveringssteder.78 Tiltakene omtales ofte som viktige for
rehabilitering, ved at de bygger sosiale ferdigheter hos brukere samt bidrar til en meningsfylt
hverdag.
76
77
78

Ose mfl. (2018).
Se for eksempel tilbud som Frelsesarmeens gatefotball og
«Lyset i hverdagen» i Bærum kommune.
For eksempel tilbud som «I jobb» (tidligere «Lønn som fortjent») i regi av Kirkens Bymisjon, «Nyttig arbeid» i regi av
Velferdsetaten i Oslo kommune, samt salg av gatemagasiner som =Oslo.
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Kapittel 5

Spesialisthelsetjenesten
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
(TSB)
Innledning

De regionale helseforetakene (RHF-ene) skal
sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted innen helseregionen tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a. Rett til nødvendig
helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten følger av
pasient- og brukerettighetsloven § 2-1 b.
Rusbehandling
i
spesialisthelsetjenesten
omfatter øyeblikkelig hjelp (rusakuttmottak),79
avrusingstilbud, poliklinisk behandling, døgnbehandling – herunder institusjonsplasser som
kan ta imot rusmiddelavhengige med hjemmel i
helse- og omsorgstjenesteloven §§ 10-2 til 10-4 og
substitusjonsbehandling.

5.5.1.2 Nøkkeltall i TSB
I 2018 mottok 32 343 personer over 18 år TSB.80
Det totale antallet pasienter er noe redusert
sammenlignet med 2017. Om lag to tredjedeler av
pasientene var menn. Det var på samme tid en
nedgang i både oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjoner.
Den største andelen pasienter (8057 pasienter)
var mellom 30 og 39 år. I 2018 var om lag 160 pasienter i aldersgruppen 13–17 år. Omfanget av pasienter i denne aldergruppen har vært på samme
nivå de siste fem årene. Det har imidlertid vært en
økning i andel pasienter under 18 år sammenlignet med 2017. I 2018 var 209 pasienter under 19 år
i rusbehandling. Fra Helsedirektoratet opplyses
det at også psykisk helsevern for barn og unge
arbeider med rusmiddelbruk, uten at dette kommer tydelig frem gjennom aktivitetsrapporteringen, da det sjelden settes en rusrelatert hoveddiagnose. Barn og unge med rusproblematikk
kan også være plassert i statlige barneverninstitusjoner, jf. barnevernloven § 4-24 (se omtale i punkt
5.7 om barneverntjenesten).
Ved utgangen av 2018 mottok 7762 personer
LAR.81 Gjennomsnittsalderen var 46,6 år, og gruppen som mottar LAR, er aldrende, på tross av at
nedre aldersgrense for inkludering i LAR er fjernet. Andelen kvinner er 30 prosent.

79
80
81

Om akuttilbudet i TSB, se Næss, Erlandsen og Sjåfjell (2019).
Helsedirektoratet (2018a).
Waal mfl. (2019).
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Aktivitetsdata fra TSB viser fordelingen av
antall pasienter i poliklinikk, døgnbehandling,
akuttplasser med videre. Kapasitet for døgnplasser i TSB er noe redusert fra 2017. Ved utgangen
av 2018 var døgnplasskapasiteten på 1889 plasser.
Av disse er 1115 plasser i privat regi. Den såkalte
dekningsraten i 2018 for døgnplasser i TSB var 45
plasser per 100 000 innbyggere over 18 år og har
vist en svak nedgang de siste årene.82
Det publiseres ingen samlet oversikt over
kompetanse i TSB. Den siste samlede oversikten
utvalget har funnet frem til, er fra 2014.83 Gjennom Statistisk sentralbyrås (SSB) publiseringer
finner utvalget at det i 2018 var 4516 årsverk i
TSB.84 Andelen ansatte med helsefaglig bakgrunn, som leger, sykepleiere, vernepleiere og
psykologer med videre, er om lag 55,7 prosent.
Andelen sosialfaglig personell (sosionomer og
barnevernspedagoger) utgjør om lag 16,5 prosent, mens andelen uten helse- og sosialfaglig
utdanning er på 19,3 prosent. Personell med
utdanning fra videregående skole, eller med
annen universitets- eller høgskoleutdanning
utgjør 8,5 prosent.

5.5.1.3

Henvisning

Henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten er
blant annet knyttet til reglene om finansiering av
helsetjenester, herunder særlig reglene om refusjon og takster etter reglene i folketrygdloven85
og poliklinikkforskriften.86 Henvisning fra lege er
ofte en forutsetning for godtgjørelse, og det er
vanligvis leger som henviser pasienter til spesialisthelsetjenesten. Annet helsepersonell vil likevel
kunne henvise,87 også der en henvisning ikke
utløser refusjon. Dette innebærer at spesialisthelsetjenesten også må rettighetsvurdere slike
henvisninger.88

82
83

84
85
86
87
88

Helsedirektoratet (udatert a).
Helsedirektoratet (2014b). Den gangen var 4050 personer
ansatt i tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser
(TSB). Av disse hadde 70 prosent helse- og sosialfaglig
bakgrunn. Andelen ansatte med helsefaglig bakgrunn, som
leger, sykepleiere, vernepleiere og psykologer, var 45 prosent. Andelen ansatte uten relevant rusfaglig bakgrunn var
forholdsvis høy i TSB (30 prosent) sammenlignet med psykisk helsevern og det kommunale rus- og psykisk helsearbeidet.
SSB (2019b).
Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd.
Forskrift 19. desember 2007 nr. 1761 om godtgjørelse for å
yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.
Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. § 4 annet ledd.
Se henvisningsveileder, Helsedirektoratet (2015b).

Henvisninger til TSB står i en særstilling, da
andre instanser enn lege og helsepersonell har
henvisningsrett til TSB.89 Følgende instanser har
per i dag henvisningsrett til TSB:
– sosialtjenesten i kommunene (fikk slik rett i
forbindelse med rusreformen 2004)
– fastlege / allmennpraktiserende lege
– privatpraktiserende legespesialister
– leger i andre deler av spesialisthelsetjenesten
– leger i fengselshelsetjenesten
– psykologer, herunder privatpraktiserende og i
kommunen (fikk slik rett i 2015)
– barneverntjenesten

5.5.1.4 Rettighetsvurdering
Vurderingen av henvisninger til TSB er en spesialistvurdering på lik linje med vurdering av andre
henvisninger til spesialisthelsetjenesten. TSB er
likevel i særstilling sammenlignet med andre disipliner i spesialisthelsetjenesten med sitt krav om
tverrfaglighet. For å sikre at sosial-, psykolog- og
medisinskfaglig kompetanse er ivaretatt, er det
krav om en tverrfaglig sammensetning av vurderingsenheter. Vurderingsenhetene har ansvar for
å vurdere pasienter med hensyn til all behandling
som tilbys innenfor TSB, fra avrusing til døgnbehandling med videre. Bruker- og pasientrettighetsloven § 2-2 setter en frist på ti virkedager for å
informere pasienten om hvorvidt vedkommende
har rett til helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten.
Dersom slik rett er gitt, skal det samtidig informeres om når utredning eller behandling skal igangsettes. Rettighetsvurderingen gjøres blant annet
ved bruk av kost/nytte-prinsippet, slik at det skal
være et rimelig forhold mellom forventet nytte og
kostnaden ved behandling, jf. prioriteringsforskriften § 2. Frist for oppstart av utredning eller
behandling settes ut fra alvorlighetskriterier.
Såkalte prioriteringsveiledere90 gir føringer for
hvordan pasientens tilstand skal vurderes. Det
skal videre fastsettes på hvilket nivå behandling
skal gis, det være seg poliklinikk eller døgnbehandling, herunder korttids- eller langtidsopphold.
5.5.1.5

Innholdet i behandlingen

Som ved kommunale helse- og omsorgstjenester
kan behandling innenfor TSB variere. Det politiske ønsket om mangfold gjør seg også gjeldende
innenfor TSB. Rusbehandling har tradisjonelt hatt
89
90

Se for eksempel skriv fra St. Olavs hospital HF (2019).
Helsedirektoratet (2015d).
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et sosialfaglig perspektiv, se omtale i utredningens
kapittel 3. Selv om andelen helsefaglig personell
har økt, er en del av metodikken som anvendes
innenfor TSB, forankret i sosialfaglige tradisjoner.
Ettersom kommunene selv også besitter en relativt omfattende tverrfaglig kompetanse, er det
ikke alltid åpenbart hva som skiller behandlingen
i TSB fra kommunal behandling og oppfølging.
Nasjonale retningslinjer legger også føringer
for tilbyderne av spesialisthelsetjenester innen
TSB. Tilgjengelig fagkompetanse og bestemte
behandlingsmetoder og -ideologier, kan imidlertid
være utslagsgivende for innholdet i behandling i
en gitt poliklinikk eller ved en bestemt døgnbehandlingstjeneste.
Faglige retningslinjer er relativt svake innenfor rusfeltet. Dette skyldes blant annet at det i
mindre grad finnes forskning på rusfeltet enn i
andre disipliner i spesialisthelsetjenesten. Utvalget anser at det er et potensial for å innrette
behandling av ruslidelser etter forskningsfunn i
større grad enn det gjøres i dag, under forutsetning av at det forskes mer konkret på metodikk og
effekt innen rusbehandling.
Pakkeforløpene på rusfeltet samt det nye kvalitetsregisteret for behandling av skadelig bruk
eller avhengighet av rusmidler (KVARUS)91 har
som ambisjon å bidra til å redusere uønsket variasjon i rusbehandling samt å bidra til ny kunnskap
om effekten av ulike faglige tilnærminger.

5.5.1.6

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling i
fengsel
Spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a pålegger de
regionale helseforetakene ansvaret for å sørge for
at personer som oppholder seg i helseregionen,
får tilbud om nødvendige spesialisthelsetjenester i
og utenfor institusjon. Dette ansvaret omfatter
også innsatte i fengsler i regionen, der helseforetakene skal tilby TSB, herunder poliklinikk- og
substitusjonsbehandling. Nasjonale faglige retningslinjer, prioriteringsveiledere med videre
regulerer også spesialisthelsetjenestens rusarbeid i fengsel.
Kriminalomsorgen har 13 såkalte rusmestringsenheter i norske fengsler.92 Enhetene skal
tilby rehabilitering og behandling og er organisert
som et samarbeid mellom kriminalomsorgen og
spesialisthelsetjenesten. I tillegg finnes det to
91
92

Se nærmere om kvalitetsregistret på Helse Stavanger
(2019).
Se nærmer om rusmestringsenheter i Helsedirektoratet og
KDI (2016).
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såkalte Stifinner-prosjekter ved Oslo og Bredtveit
fengsel (fra 2018 kalt Tyrili Stifinnerteam)93 hvor
kriminalomsorgen, i samarbeid med Stiftelsen
Tyrili, tilbyr et rehabiliteringsopplegg for innsatte
med rusproblemer. Det er etablert tre nye rusenheter inspirert av stifinnermodellen i Indre Østfold avdeling Eidsberg, Trondheim og Bjørgvin,
basert på samarbeid mellom kriminalomsorgen
og spesialisthelsetjenesten.94
Det var 447 søkere i 2018, hvorav 227 fikk
plass ved en rusmestringsenhet. Stifinneravdelingene i Oslo og Bredtveit fengsler, til
sammen 25 plasser, hadde 92 søkere i 2018, og 51
fikk plass. De tre nye rusenhetene inspirert av
stifinnermodellen (Indre Østfold, avdeling Eidsberg, Trondheim og Bjørgvin fengsler) hadde 218
søkere, hvorav 121 fikk plass i 2018.95
Utvalget viser i denne sammenhengen også til
tiltak i den nasjonale strategien for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff.96

5.5.2

Psykisk helsevern – utredning av
somatiske lidelser i poliklinikk
Pasienter med samtidige ruslidelser og psykiske
lidelser kan motta behandling både i TSB og i psykisk helsevern. Helsedirektoratet oppgir at pasienter med alvorlige psykiske lidelser og samtidig
ruslidelse i stor grad mottar behandling for sin
rusproblematikk i psykisk helsevern. Rapportering av aktivitetsdata er inndelt etter sektor. Dette
medfører at pasienter som mottar behandling for
rusproblematikk i psykisk helsevern, ikke er
medregnet i det totale antallet pasienter (om lag
33 000 pasienter) som oppgis å ha mottatt behandling i TSB i 2018.97
At mennesker med ruslidelser også kan ha
alvorlige psykiske lidelser, er ingen ny erkjennelse. Heller ikke utfordringene som har heftet
ved samhandling mellom psykisk helsevern og
TSB om pasienter med sammensatte behov, er av
ny dato. Samarbeid med pasientens fastlege står
sentralt, særlig for polikliniske pasienter. Utvikling av pakkeforløp skal bidra til bedre samhandling gjennom å sikre bedre utredninger av perso93
94
95
96

97

Tyrilistiftelsen Forskning og Utvikling (2019).
KDI (udatert a).
Jf. KDI videreformidlet til Rusreformutvalget fra Justis- og
beredskapsdepartementet.
Departementene (2017). Se blant annet tiltak 6: «Vurdere
det samlede straffereaksjons- og behandlingstilbudet
under straffegjennomføring for personer med rusproblemer eller avhengighet, og om innretningen av dette bør
endres.»
Helsedirektoratet (2018a).
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ner som kan tenkes å ha behov for samtidige forløp i psykisk helsevern og rusbehandling.
Også pasienter med mindre alvorlige psykiske
lidelser og mindre alvorlig rusmiddelbruk vil i
noen tilfeller behandles i psykisk helsevern. Pasienter med psykiske lidelser i kombinasjon med
rusproblematikk blir ikke utredet for somatiske
lidelser i tilstrekkelig grad. Dette fremholder
Helsetilsynet i en rapport basert på et landsomfattende tilsyn.98 Helsetilsynet slo fast at kartlegging
og utredning av pasienters somatiske helsetilstand manglet eller var utilstrekkelig i over halvparten av alle distriktspsykiatriske sentre (DPS).
Utvalget viser her også til Helsedirektoratets pakkeforløp om somatisk helse og levevaner ved psykiske lidelser og rusmiddelproblemer.99 Her tydeliggjøres forventninger til et helhetlig helsetilbud
og behovet for at somatisk helse skal utredes også
når pasienten er henvist med ruslidelse som primærfokus. Her vil samarbeid med pasientens fastlege fremstå nærliggende.

5.5.3 Somatiske sykehusavdelinger
Spesialisthelsetjenesten kommer i kontakt med
brukere av narkotika også ved dagbehandling og
innleggelser i somatiske sykehusavdelinger og
poliklinikker.
Det har imidlertid ikke vært gode systemer
for å møte pasientenes rusmiddelbruk, selv når
rus var del av bakgrunnen for innleggelse eller
kunne ha betydning for bedring av tilstanden. I
Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument til de regionale helseforetakene i 2013 og i
2015 ble problemene løftet frem, og helseforetakene ble bedt om å etablere systemer for å oppdage og håndtere underliggende rusproblemer
hos pasienter i somatiske avdelinger.100
Utvalget er kjent med at det er iverksatt flere
arbeider på dette området. For eksempel har
Helse Vest etablert et regionalt nettverk som skal
se nærmere på hvordan rusrelaterte problemer
hos pasienter i somatiske avdelinger kan oppdages og håndteres. Nettverket ledes av
KORFOR, Helse Vest.101 Også andre helseforetak
er involvert i dette arbeidet, for eksempel St.
Olavs hospital HF.102
98

Rapport fra Helsetilsynet (2019b).
Pakkeforløpet er tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider, se Helsedirektoratet (2018e).
100 Se Regjeringens nettsider om styringsdokumenter, Regjeringen (2019e).
101
Om KORFOR, se nettside KORFOR (2019).
102
Se prosjektrapport, St. Olavs hospital (2018c).
99

Helsepersonell i somatiske avdelinger kan ha
særlig god anledning til å intervenere ved avdekking av rusproblematikk gjennom korte intervensjonssamtaler om rusmiddelbruk og somatisk
helse. Det kan likevel være mer betydningsfullt
med langvarig kontakt og oppfølging enn korte
intervensjoner. Det er derfor av betydning at
helsepersonell i somatikken formidler kontakt
med rustjenester i kommunen, eventuelt henviser
videre til rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.

5.6

Arbeids- og velferdsforvaltningen
(NAV)

5.6.1 Innledning
NAV er tuftet på et samarbeid mellom stat og
kommune. Hvilke tjenester som skal inngå i den
kommunale delen av NAV-kontoret, bygger på
avtale med staten. Innholdet i tjenestene varierer
derfor på tvers av ulike NAV-kontorer.103
Mennesker med rusproblemer kan motta
arbeidsavklaringspenger, sykepenger og uføretrygd mv. Mange er likevel avhengig av økonomisk sosialhjelp. Sosiale tjenester tildeles etter
sosialtjenesteloven. Kommunen har ansvar for å
yte sosiale tjenester til personer som oppholder
seg i kommunen, jf. sosialtjenesteloven § 3. Tjenestene skal være forsvarlige, jf. § 4. Forvaltningslovens generelle regler gjelder med de særreglene som er fastsatt i sosialtjenesteloven, jf.
sosialtjenesteloven § 41 og utdypende regulering i
Rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV kapittel 5.104
Tildeling av sosiale tjenester tar utgangspunkt
i søkerens individuelle behov. Retten til tjenester
avhenger ikke av årsaken til personen har et
behov, for eksempel et rusproblem. Arbeids- og
sosialdepartementet opplyser at det ikke finnes
noen samlet oversikt over personer med rusmiddelproblematikk som for eksempel er deltagere i
kvalifiseringsprogram og andre arbeidsrettede tiltak, eller som mottar råd og veiledning fra NAV
etter sosialtjenesteloven § 17 med videre.
Innsatte i fengsler har krav på sosiale tjenester, herunder økonomisk sosialhjelp, etter de
samme reglene som befolkningen for øvrig. Den
innsattes oppholdskommune i forkant av soning
har ansvaret for å yte hjelp, jf. sosialtjenesteloven
§ 3 annet ledd.105
103

NAV (2013b).
Rundskriv fra AVdir (35-2012).
105
Lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i
arbeids- og velferdsforvaltningen.
104
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Kommunen har et medvirkningsansvar for
arbeidet med vanskeligstilte på boligmarkedet, jf.
sosialtjenesteloven § 15. Kommunen er dessuten
forpliktet til å finne midlertidig botilbud til personer som ikke klarer det selv, jf. § 27. For å finne
gode løsninger for personer med rusproblemer,
og for å bidra til at det iverksettes tiltak for overgang til tilrettelagt eller varig bolig, er det sentralt
at det utvikles gode samarbeidsstrukturer mellom
sosialtjenesten og helse- og omsorgstjenesten.

5.6.2

Nøkkeltall om rus fra arbeids- og
velferdsforvaltningen

Brukerplan-rapporten for 2018 viser at 49 prosent
av kartlagte personer med rusmiddelproblematikk mottok råd og veiledning fra arbeids- og velferdsforvaltningen i 2018.106 Økonomi og gjeldsrådgivning kan være betydningsfullt for personer
med rusrelaterte problemer, men det registreres
ikke hvor mange personer med rusproblematikk
som mottar slik rådgivning.
Økonomiske ytelser fra arbeids- og velferdsforvaltningen, herunder økonomisk sosialhjelp
etter sosialtjenesteloven § 18 og ulike trygdeytelser, er viktigste kilde til inntekt for langt de fleste
brukere av tjenesteapparatet i kommunene. Utvalget viser til Brukerplan-rapporten for 2018 for et
oversiktsbilde av ulike tjenester og andel brukere
som mottar tjenester fra NAV.107

5.6.3 Modeller med varig arbeid som mål
Arbeid er en viktig dimensjon i de fleste menneskers liv. Arbeid gir enkeltpersoner en sikker
og stabil økonomi, bidrar til sosial integrering og
kan fylle hverdagen med mening.
Tradisjonelle tilnærminger til å få personer
med psykiske lidelser eller ruslidelser i arbeid har
ofte lagt opp til en skjermet og trinnvis kvalifisering til ordinært arbeid. Tiltak hvor en person
plasseres direkte inn i en ordinær arbeidssituasjon, synes imidlertid å ha bedre effekt. Eksempler på slike modeller kan være individuell jobbstøtte (individual placement and support, IPS),
jobbmestrende oppfølging (JMO) og jobbstøtte
(supported employment, SE).108 Slike tilbud skal
også tilbys personer med rusproblemer. Likevel

kan ting tyde på at rusproblematikk kan ekskludere enkelte deltagere fra slike tiltak. Bare 13 prosent av brukere med rusproblemer kartlagt gjennom Brukerplan i kommunene i 2018 oppgis å
være i arbeid. I dette inngår også tiltak i regi av
NAV. Bare 7 prosent i gruppen oppgis å være i
ordinært arbeid.
Tradisjonelt har det blitt lagt vekt på å mestre
rusproblemet, eller bli rusfri, før man kan prøve
seg i arbeid, utdanning mv. Erfaring fra psykisk
helsefeltet er imidlertid at arbeid parallelt med
behandling kan ha god effekt.109 Utvalget er kjent
med at IPS er tatt i bruk på rusfeltet i Helse
Bergen i samarbeid med NAV.110 Videre var det
89 av 395 kommuner som i 2018 svarte bekreftende på spørsmål om hvorvidt de hadde tatt i
bruk IPS eller SE på rusfeltet.111

5.7

Hustvedt mfl. (2019) s. 41.
Hustvedt mfl. (2019) s. 41.
108
Se omtale av individuell jobbstøtte (IPS) på NAPHAs nettsider, NAPHA (2019b), om jobbmestrende oppfølging
(JMO) på NAVs nettsider, NAV (2013a) og om SE på
NAKUs nettsider, NAKU (2019).
107

Barneverntjenesten

5.7.1 Innledning
Barn som vokser opp i hjem som preges av rusmiddelbruk, har større risiko for å utvikle egne
psykiske og fysiske helseproblemer samt atferdsproblemer og vanskeligheter på skolen enn andre
barn.112 Rusmiddelbruk i ung alder hos barnet
selv kan være uttrykk både for forhold ved barnet
og for forhold ved barnets omsorgssituasjon som
kan gi behov for tiltak fra barnverntjenesten.
Barnevernloven skal sikre at barn og unge
som lever under forhold som kan skade deres
helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og
beskyttelse til rett tid. Etter barnevernloven § 4-4
første ledd skal barneverntjenesten bidra til å gi
det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak. Hjelpetiltak skal ha som formål å bidra til positiv endring
hos barnet eller i familien. Etter barnevernloven
§ 4-4 tredje ledd kan fylkesnemnda for barnevern
og sosiale saker iverksette kompenserende tiltak
ved pålegg til foreldre. Det kan pålegges tilsyn,
meldeplikt og urinprøver.
Etter barnevernloven § 4-4 femte ledd kan
fylkesnemnda vedta foreldrestøttende tiltak overfor barn som har vist alvorlige atferdsvansker, jf.
§ 4-24 første ledd, eller som er i ferd med å utvikle
109

106
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Se blant annet rapportene Uni Research Helse og Uni
Research Rokkansenteret (2016); Nøkleby, Blaasvær og
Berg (2017) og Oslo Universitetssykehus (2015).
110
Se nettsiden til Helse Bergen Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen (2016).
111
Ose mfl. (2018) s. 156.
112
Se blant annet artikkel fra Borgestadklinikken (2012) og
rapport fra Torvik og Rognmo (2011).
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slike alvorlige atferdsvansker. Tiltakene har som
formål å redusere barnets atferdsvansker og kan
gjennomføres uten barnets samtykke. Slike foreldrestøttende tiltak kan også gjennomføres uten
barnets samtykke når tiltakene iverksettes som
ledd i avslutningen av et institusjonsopphold med
hjemmel i § 4-24.

5.7.2

Særlig om barn som bruker rusmidler

Etter barnevernloven § 4-24 første ledd kan et
barn som har vist alvorlige atferdsvansker, blant
annet ved vedvarende bruk av rusmidler, uten eget
samtykke eller samtykke fra den som har foreldreansvaret for barnet, plasseres i institusjon for
observasjon, undersøkelse og korttidsbehandling
i opptil fire uker. Dersom det er behov for mer
langvarig behandling, kan det etter annet ledd
treffes vedtak om plassering i opptil tolv måneder.
Barn kan også legges inn ved slik institusjon med
samtykke, jf. § 4-26 første ledd.
Det er et statlig ansvar å tilby plass i institusjon. Dette fremgår av barnevernloven kapittel 5.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har en
oversikt over institusjoner som benyttes ved ulike
former for plasseringer etter bestemmelsene i
barnevernloven, på sine nettsider.113
Det er av avgjørende betydning at barn og
unge som på grunnlag av sin rusmiddelbruk
anbringes på institusjon, hva enten det er med
eller uten samtykke, faktisk får den hjelpen de har
behov for. Videre skulle det kunne forutsettes at i
den grad tvang og tvangsmidler benyttes, gjøres
det i henhold til gjeldende regelverk og på mest
mulig skånsom måte. Tilsyn med barneverninstitusjoner viser at dette ikke alltid er tilfelle, verken
når det gjelder behandling og oppfølging eller
anvendelse av tvang.
Helsetilsynet gjennomførte i 2018 et landsomfattende tilsyn med barneverninstitusjoner.
Temaet for tilsynet var forsvarlig omsorg og bruk
av tvang, med barnas rett til medvirkning som
integrert tema. Fylkesmennene rapporterte svikt
på alle tilsynsområdene:
«Tilsynet viser at i institusjoner med lovbrudd
svikter det gjennomgående i systematisk
arbeid for å gi forsvarlig omsorg og i arbeidet
med å bruke tvang i henhold til regelverket. I
tillegg er det avdekket store mangler i bemanning og kompetanse ved mange institusjoner.
Det ble avdekket at barn med problemer knyttet til rus og psykisk helse bodde i institusjoner
113

Bufetat (udatert).

uten ansatte med tilstrekkelig kompetanse på
områdene. Svikten i bemanning og kompetanse innebærer at barn ikke får de rammene
og den faglige oppfølgingen de har behov for
og krav på i institusjonen. Dette er alvorlig
fordi det kan føre til utrygghet, manglende
behandling og god utvikling hos barna.»114
Tvangslovutvalget115 har undersøkt valg av hjemmel for tilbakehold av barn i institusjon uten samtykke på grunnlag av barnets bruk av rusmidler.
Det er barnevernloven § 4-24 som oftest kommer
til anvendelse, fremfor helse- og omsorgstjenesteloven § 10-2, som også kunne ha blitt benyttet i
slike tilfeller. Anvendelse av barnevernloven
§ 4-24 innebærer, ifølge Tvangslovutvalget, at
institusjonen der barnet holdes tilbake, ikke trenger å dokumentere de samme krav til kompetanse
som det ville kreves av spesialisthelsetjenesten i
saker etter helse-og omsorgstjenesteloven § 10-2.
Videre gir bestemmelsen i barnevernloven
adgang til å fatte vedtak om tilbakehold i inntil 12
måneder av gangen, mens bestemmelsen i helseog omsorgstjenesteloven hjemler vedtak med
varighet på inntil 3 måneder av gangen.
Rusreformutvalget er kjent med at Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet i samarbeid har utarbeidet utkast til samhandlingsforløp for kartlegging og utredning av
psykisk helse og rus hos barn i barnevernet, som
har vært på høring.116
I høringsbrevet fremkommer det at «[m]ålet
med samhandlingsforløpet er å bidra til at barn og
unge i barnevernet blir kartlagt og utredet tidlig
for sine eventuelle psykiske vansker og rusmiddelproblemer slik at de sikres nødvendig helsehjelp når de har behov for det, i kombinasjon med
riktig tiltak fra barnevernet»117.
Utvalget mener at rusbehandlingstilbud for
barn og unge må være et tydelig ansvar for spesialisthelsetjenesten på lik linje som for voksne.
Utvalget mener derfor at det i tillegg til pakkeforløp som skal sikre god samhandling, også må
tydeliggjøres at de regionale helseforetakene har
et overordnet faglig ansvar for tilbudet til barn og
unge med rusproblematikk, både i og utenfor
barneverninstitusjonene i regionen.
114

Helsetilsynet (2019c) s. 3.
NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven – Forslag til felles
regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og
omsorgstjenesten.
116
Høringen ble avsluttet 8. juli 2019. Se omtale på Helsedirektoratets nettsider, Helsedirektoratet (2019e).
117
Se høringsbrevet på Helsedirektoratets nettsider. Helsedirektoratet (2019e).
115
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5.7.3

Nøkkeltall fra barnevernet knyttet til
rusmiddelbruk hos barn og unge

Det finnes ikke noe estimat over antall barn og
unge under 18 år som kan ha en rusmiddelbruk
som tilsier et behandlingsbehov for rusmiddelbruken i seg selv. Ofte opptrer rusmiddelbruken, i
den grad den er særlig bekymringsfull, sammen
med annen adferdsproblematikk eller kriminalitet. Likevel kan det være av interesse å se hen til
omfanget av bekymringsmeldinger til barneverntjenesten samt plassering i institusjon som skyldes barnets egen rusmiddelbruk.
I 2018 ble det sendt 1648 bekymringsmeldinger til barnevernet vedrørende barns egen rusmiddelbruk.118 Det fremkommer imidlertid ikke i
statistikken hvorvidt meldingene gjelder alkohol
eller narkotika. Det var 296 nye barn som mottok
hjelpetiltak fra barnevernet på grunnlag av egen
rusmiddelbruk i 2018,119 og det ble fattet 195 vedtak av barneverntjenesten i saker om barns egen
rusmiddelbruk.120
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet bruker uttrykket «atferdsplassering» for saker etter
§§ 4-24 og 4-26 og skiller mellom «lav risiko», «høy
risiko» og «rusplasseringer».121
Av antall barn i institusjon ved utgangen av
2017 opplyser Barne- og familiedepartementet til
Rusreformutvalget at det var 185 barn som var
plassert på barneverninstitusjon i disse tre kategoriene, hvorav 80 barn var på såkalt rusplassering (Oslo kommune ikke iberegnet). Departementet ga ikke tilsvarende oppdaterte tall for
2018. Oslo kommune skiller ikke ut plasseringer
som følger av rusmiddelbruk, men oppgir at det i
2018 var 20 plasseringer i kategoriene «lav risiko»
og «høy risiko», inkludert nye plasseringer i 2018.
Dette er plasseringer som skyldes sammensatte
utfordringer, der rus ofte inngår som en del av
atferdsproblematikken.122

5.8

Særlig om fylkeskommunenes
ansvar for tannhelsetjenester

Kapittel 5

Den offentlige tannhelsetjenesten omfatter tannhelsetjeneste som utføres på ulike persongrupper
med rett til tannhelsehjelp etter tannhelsetjenesteloven § 2-1.
Personer med rusproblemer har rett til
samme tannhelsehjelp som den øvrige befolkningen frem til året de fyller 20 år. Gruppene som
har rett til nødvendig tannhelsehjelp i den offentlige tannhelsetjenesten, er opplistet i tannhelsetjenesteloven § 1-3. Gjennom budsjettvedtak har
Stortinget bevilget midler til tannhelsehjelp også
for andre grupper, blant annet til personer med
rusproblemer, men Stortingets bevilgning gir i
seg selv ikke en rett til slik hjelp. Fylkeskommunen kan imidlertid fatte egne vedtak der pasienter
med rusproblematikk kan gis rett til tannhelsehjelp som prioritert gruppe, jf. tannhelsetjenesteloven § 1-3 bokstav e.
Regjeringen har lagt frem forslag om lovfesting
av det kommunale ansvaret for å tilby tannhelsetjenester til personer med rusavhengighet og innsatte i fengsler og viser til at «dette er hovedsakelig
en kodifisering av gjeldende rett».124

5.9

Kriminalomsorgen

Kriminalomsorgen kan etter utvalgets oppfatning
ikke kalles tjenesteyter i samme forstand som de
øvrige aktørene som omtales i dette kapittelet. Likevel vil utvalget peke på at det utføres et betydelig
rusrelatert arbeid i fengsler og i regi av friomsorgen. Rusmestringsenhetene er allerede omtalt
ovenfor i punkt 5.5.1.6, og kriminalomsorgen gjennomfører også såkalte russamtaler125 og har ulike
programmer i egen regi rettet mot innsatte og domfelte med rusproblematikk. Disse anses likevel å
falle innunder alternative straffereaksjoner og omtales nærmere i utredningens kapittel 10.

5.10 Særlig om brukerorganisasjoner
og frivillig og ideell sektor

Etter
har fylkeskommunen ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten.

Foruten å fremme interessene til brukere av tjenesteapparatet driver brukerorganisasjonene selv
ulike tiltak for personer med rusproblematikk.

118

124

tannhelsetjenesteloven123

SSB (2019a).
119
Bufdir (2019).
120
SSB (2019a).
121
Bufdir (2015).
122
Oslo kommune ved barne- og familieetaten i e-post til rusreformutvalget 5. november 2019.
123
Lov 3. juni 1983 nr. 54 om tannhelsetjenesten.

Prop. 71 L (2016–2017). Selv om Stortinget formelt vedtok
lovforslaget innholdsmessig, vedtok de samtidig et «utsettelsesvedtak», der ingen av vedtakene på tannhelseområdet
trer i kraft før prøveordning med kommunalt ansvar er
iverksatt og evaluert og regjeringen har kommet tilbake
med ny sak til Stortinget, jf. Innst. 378 L (2016–2017) vedtak bokstav B, romertall II og IV.
125
Se nærmere om russamtalen på KRUS (2009).
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Eksempler på dette er aktivitetstilbud, drift av
brukerstyrte sentre126og såkalt likepersonsarbeid, for eksempel ved å bistå enkeltbrukere i
møtet med tjenestene.
Frivillige organisasjoner og stiftelser utfører en
betydelig andel av innsatsen i helsesektoren. På
rusfeltet er denne innsatsen svært mangfoldig og
inkluderer blant annet lavterskel helsetjenester,
aktivitetstilbud, arbeidsrettede tilbud, væresteder
og kaféer, institusjonsdrift mv. En del av disse aktørene tilbyr også helse- og omsorgstjenester, både til
helseforetakene og kommunene. Se også omtale i
punkt 5.3.10 om institusjoner med heldøgns helseog omsorgstjenester med videre.
Mye av innsatsen er i samarbeid med kommunene. Uten at dette defineres nærmere, pålegger
helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 tredje ledd
kommunen å legge til rette for samarbeid med frivillige organisasjoner som arbeider med de
samme oppgaver som helse- og omsorgstjenesten. Kommunen skal også legge til rette for
samarbeid med frivillig sektor, jf. folkehelsetjenesteloven § 4 tredje ledd.
Det finnes ingen helhetlig oversikt over frivillige og ideelle aktører eller over andel av innsatsen på rusfeltet som utføres av frivillig og ideell
sektor.127 Flere tiltak hel- eller delfinansieres
imidlertid over statsbudsjettet. Ifølge Helsedirektoratet ble det utbetalt 927,6 millioner kroner fra
direktoratets tilskuddsordninger til frivillige og
ideelle organisasjoner i 2018. Av dette ble 732,2
millioner kroner utbetalt til organisasjoner innen
rus- og psykisk helse-feltet.128

5.11 Særlig om brukermedvirkning
5.11.1 Brukermedvirkning på individ- og
systemnivå
Brukermedvirkning er ikke en tjeneste, men
omtales i dette kapittelet i kraft av å være et tverrgående krav til tjenesteytere og tjenesteleveranse.
Brukermedvirkning kan foregå på ulikt vis og på
ulike nivåer:
«Brukerperspektivet kan dreie seg om ulike
grader av brukerinvolvering. Brukerorientering kan ha to betydninger; at fagfolk setter seg
126

Se for eksempel Sagatun brukerstyrt senter i Hamar kommune, jf. Sagatun Brukerstyrt Senter (udatert).
127
Samarbeid med frivillig sektor på rusfeltet omtales blant
annet i forbindelse med de såkalte casekommunene i evalueringen av opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020),
Hansen mfl. (2018b).
128
Helsedirektoratet (2019d).

ned og prøver å tenke som brukere, eller at
brukere orienteres om de beslutninger fagpersoner eller tjenestesteder har fattet. Brukermedvirkning – enten det er på system-, eller
individnivå – innebærer at brukeren er med på
å utforme tilbudet sammen med fagfolk.
Brukerstyring er når brukere styrer tjenesten
eller tiltaket.»129
Retten til medvirkning for den enkelte bruker av
helsetjenestene er forankret i pasient- og brukerrettighetsloven § 31. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 pålegger kommunene et ansvar for å
sikre pasienters og brukeres innflytelse på systemnivå. Tilsvarende bestemmelse finnes i NAVloven § 6.130 Sosialtjenesteloven § 42 pålegger
kommunene en plikt til å rådføre seg med tjenestemottager ved utformingen av tjenestetilbudet.
Kravet fremkommer også i pakkeforløpene både
for rus og for psykisk helse, konkretisert til bruk
av feedbackverktøy.131
På systemnivå kan det sies at brukermedvirkning, eller brukerinnflytelse, er relativt godt
etablert i tjenestene og forvaltningen. Utvalget er
kjent med såkalte brukerråd132 i flere kommuner.
Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet er det
brukerråd i alle de regionale helseforetakene, og
det er etablert flere brukerråd ved lokale helseforetak. Også sentrale helsemyndigheter, som
Helsedirektoratet, har et overordnet brukerråd133
i tillegg til et eget brukerråd (BrukerRop) for psykisk helse- og rusfeltet.
Brukermedvirkning på individnivå, forstått
som (reell) innflytelse på utformingen av tjenestetilbud til den enkelte er nok i noe mindre grad til
stede i den daglige tjenesteutøvelsen. KoRus Midt
evaluerer brukertilfredshet med kommunale tjenester for personer med rusmiddelproblemer134 i
forbindelse med opptrappingsplanen for rusfeltet.135 I den kvalitative delen av rapporten vises
129

Larsen, Aasheim og Nordal (2006) s. 7.
Lov 16 juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen.
131
«Det bør benyttes et system hvor brukeren/pasienten på
en systematisk måte kan gi tilbakemelding til behandleren
om hvordan han/hun opplever behandlingen og relasjonen
til behandler. Erfaringer tilsier at bruken av FIT/KORverktøyet eller tilsvarende feedbacksystemer gir pasientene økt medvirkning i behandlingen.», jf. Helsedirektoratet (2018g) kapittel 3, «Planlegging og behandling».
132
Se for eksempel Hamar kommune (2018) og Tromsø kommune (2013).
133
Se mer om Helsedirektoratets brukerråd på Helsedirektoratet (2019f).
134
St. Olavs hospital (2018a) og St. Olavs hospital (2018b).
135
Prop. 15 S (2015–2016).
130
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det til at det er variasjoner i graden av opplevd innsyn, for eksempel i egen økonomi og i egne saker
som behandles i tjenesteapparatet. Imidlertid
uttrykker flere av informantene at det å delta i
undersøkelsen ga en opplevelse av å kunne
påvirke tjenestene.
Flere kommuner og helseforetak tar også i
bruk verktøy som for eksempel klient- og resultatstyrt praksis (KOR). Slike verktøy bidrar både
til økt brukermedvirkning og gir behandler
løpende informasjon om hvorvidt den terapeutiske innsatsen oppleves å ha effekt for enkeltbrukere og pasienter.136
Utvalget ser at kommunenes og spesialisthelsetjenestens organisering og valg av innretning på tjenestetilbudene til personer med rusproblemer ikke nødvendigvis alltid åpner for individuell tilpasning, og at kommunene ikke alltid har
(økonomisk og faglig) rom til å «skreddersy» løsninger for sine brukere. Det kan i en viss utstrekning synes som om at «det vi har, er det du får»
eller «one size fits all». Dette kan illustreres ved
følgende utsagn fra en av informantene i rapporten nevnt ovenfor knyttet til innsyn og medvirkning i egen sak og rusbehandling, en kvinne i
20-årene:
«Absolutt. Jeg føler jo at jeg har hatt påvirkning, altså brukermedvirkning hele veien, men
det er jo på en måte vanskelig å ha brukermedvirkning når tilbudene er så pass innskrenket,
da. Som den faste timen i uka.»137

5.11.2 Brukerkompetanse i tjenestene
Erfaring fra å være mottager av tjenester anses nå
som en viktig kompetanse i behandlings- og rehabiliteringsarbeid.138 Flere kommuner har ansatt
såkalte erfaringskonsulenter, eller medarbeidere
med brukererfaring, eller har avtaler med brukerorganisasjoner om likepersonsarbeid.139 105 kommuner/bydeler rapporterte i 2018 at de har til
sammen 147 årsverk som dekkes av personer
med erfaringskompetanse i psykisk helse- og rusarbeid.140
136

Se NAPHA (2016).
St. Olavs hospital (2018b) s. 50.
138
Se mer om erfaringskompetanse hos Nasjonalt senter for
erfaringskompetanse innen psykisk helsearbeid, jf. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
(udatert).
139
Se mer om likepersonsarbeid på NAPHAs nettsider, jf.
NAPHA (2017b).
140
Ose mfl. (2018).
137
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5.12 Særlig om samhandling
5.12.1 Innledning
Mennesker med sammensatte utfordringer kan
ha behov for tjenester fra flere sektorer og forvaltningsnivåer. For at tjenestene fra én sektor skal
anses å være forsvarlige, kan det forutsette et
samarbeid og samhandling med en annen sektor.
Det foreligger generelle krav til forvaltningsmessig samarbeid i de fleste deler av helse- og velferdssektoren. Dette er for å sikre at de respektive
sektorer oppfyller sine plikter etter eget lovverk,
for eksempel i helse-og omsorgstjenesteloven
§ 3-4 og sosialtjenesteloven § 13. Bestemmelser
om samhandlingsverktøyet individuell plan (IP),
se omtale nedenfor, finnes i flere deler av velferdssektoren. Også kriminalomsorgen skal samarbeide med andre aktører for å sikre at domfelte
får de tjenester de har krav på etter lovverket, jf.
straffegjennomføringsloven § 4.

5.12.2 Samarbeidsavtalene mellom
kommuner og de regionale
helseforetakene
Etter bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven § 6-1 første ledd er kommunene forpliktet til
å inngå samarbeidsavtaler med det regionale
helseforetaket eller det helseforetak det regionale
helseforetaket bestemmer.141 Formålet er ifølge
bestemmelsens annet ledd «å bidra til at pasienter
og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og
omsorgstjenester».
Helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 lister
opp minimumskravene til innholdet i avtalene
som skal sikre nødvendig samhandling mellom
kommuner og helseforetak. Av særlig interesse
for personer med rusproblematikk er kravet i første ledd nr. 2 om «retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering,
rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å
sikre helhetlige og sammenhengende helse- og
omsorgstjenester til pasienter med behov for
koordinerte tjenester» og i første ledd nr. 5 om
«retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for
kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon».
Utfordringer knyttet til samhandling mellom
kommune og spesialisthelsetjeneste synes oftest å
141

Se også vurdering av samarbeidsavtalene i Deloitte og KS
(2014).
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forekomme i forbindelse med døgnbehandling av
personer med rusproblematikk.
Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter legger noen ytterligere føringer for samhandlingen mellom helseforetak og
kommunene.142 Helseforetaket har etter forskriftens § 7 særlig ansvar for å vurdere en pasients
behov for tjenester fra den kommunale helse- og
omsorgstjenesten etter utskrivning. Foretaket
skal også etter § 8 varsle kommunen om innlagt
pasient dersom det vurderes behov for slike tjenester. Egnet bolig er særskilt nevnt.
Partene står fritt til å inngå samarbeidsavtaler
som går utover minimumskravene, for eksempel
om felles finansiering av ambulante tverrfaglige
team, som ACT og FACT, se omtale i punkt 5.4.4
om samhandlingsteam.
Utvalget viser også til anbefalinger fra KS
knyttet til god samhandling i rus- og psykisk
helsearbeid.143

5.12.3 Individuell plan og pakkeforløp
Retten til individuell plan (IP) følger av pasient- og
brukerrettighetsloven § 2-5. Kommunene er etter
helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1 pliktige til å
utarbeide IP for dem som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. IP er også forankret
i sosialtjenesteloven §§ 28 og 33, i spesialisthelsetjenesteloven § 2-5, i psykisk helsevernloven § 4-1
og i barnevernloven § 3-2 a. Skolen er forpliktet til
å delta i arbeidet med IP etter opplæringsloven
§ 15-5.
Forskrift om habilitering og rehabilitering,
individuell plan og koordinator kapittel 5, tydeliggjør ansvar og roller i forbindelse med opprettelse, innhold og gjennomføring av IP. Formålet
med forskriften er også å «[s]tyrke samhandlingen mellom tjenesteyter og pasient og bruker
og eventuelt pårørende, og mellom tjenesteytere
og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers
av forvaltningsnivåene», jf. § 1.144

Kommunene oppgir at IP er utarbeidet for om
lag 14 prosent av personer med rusproblemer
som mottar kommunale tjenester.145 Imidlertid er
det langt flere som har fungerende ansvarsgrupper og eventuelt andre typer planer. I TSB er det
nasjonalt bare 13,4 prosent av pasientene som har
fått utarbeidet eller igangsatt utarbeidelse av IP.
Det er likevel usikkerhet knyttet til tallene, ettersom virksomhetene i TSB ikke alltid rapporterer
på IP og informasjon mangler for 47 prosent av
pasientene.146 For utvalget fremstår det som om
IP er uforholdsmessig lite benyttet som verktøy,
særlig fordi mange pasienter som er vurdert å ha
behov for samarbeidsmøter, ikke har fått utarbeidet IP. Utvalget peker også på Stortingets vedtak
om at det skal utarbeides en IP for alle pasienter
etter døgnbehandling i TSB.147
På bakgrunn av at IP ikke er tatt i bruk i det
omfang som synes mulig, så kan det antas at planen som samhandlingsverktøy, ikke har fungert
slik det var tenkt. Helsedirektoratet har nå utarbeidet pakkeforløp for TSB, som er under implementering i tjenestene.148 Det knytter seg store
forventninger til at pakkeforløpene skal kunne
bidra til å avhjelpe mange av de utfordringene
som samarbeidsavtalene og IP ikke har løst:
«Pakkeforløpene skal legge til rette for gode
individuelle behandlingsforløp gjennom bedre
samhandling mellom sektorene, klare ansvarsforhold og gode overganger. Forløpene er et
utviklingsarbeid som bygger på nasjonale faglige retningslinjer og veiledere.»149
Utvalget peker på at IP og pakkeforløpene ikke gir
pasientene rett på tjenester, verken fra primæreller spesialisthelsetjenesten, som ikke allerede
følger av gjeldende rett. Pakkeforløpene vil imidlertid kunne bidra til å avdekke uidentifiserte
behandlings- og tjenestebehov og til å sikre at
pasienter henvises videre til riktig behandlingsog oppfølgingsinstans.

142

Forskrift 18. november 2011 nr. 1115 om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Forskriften § 9 tredje
ledd lyder: «For pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet med
behov for kommunale helse- og omsorgstjenester etter
utskrivning, skal helseinstitusjon omfattet av spesialisthelsetjenesteloven ved behov, og før pasienten er utskrivningsklar, også kalle inn relevante samarbeidspartnere for
å starte arbeidet med å utarbeide en samlet plan for videre
behandling og oppfølging, herunder plan for eventuell samtidig poliklinisk eller ambulant behandling i spesialisthelsetjenesten.»
143
Deloitte og Høgskolen i Sørøst-Norge (2016).
144
Forskrift 16 desember 2011 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.

5.13 Særlig om oppfølging etter
døgnbehandling (ettervern)
Oppfølging etter døgnbehandling, ofte kalt ettervern, omtales i mange sammenhenger som om
145

Hustvedt mfl. (2019).
Helsedirektoratet (2018a).
147
Innst. 345 S (2017–2018), Vedtak 841.
148
Helsedirektoratet (2018g).
149
Helsedirektoratet (2018d).
146
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det var et særskilt tjenestetilbud eller som et tjenestetilbud som mangler. Det følger imidlertid
ingen særlig rett til oppfølging kun ved å ha mottatt TSB i døgninstitusjon. Oppfølging etter døgnbehandling er heller ingen egen tjeneste, verken
etter spesialisthelsetjenesteloven eller helse- og
omsorgstjenesteloven. De tjenestene som kan
inngå i et oppfølgingsarbeid, er de samme tjenestene man i utgangspunktet kan ha rettskrav på i
henhold til regelverket for de respektive sektorer.
Dette gjelder enten man har mottatt rusbehandling i døgninstitusjon eller i poliklinikk eller man
ikke har mottatt TSB i det hele tatt.
Oppfølgingstjenester kan således være en
pakke av ulike tjenester og kan være svært forskjellige avhengig av den enkeltes situasjon, ønsker og
behov. Oppfølgingstjenester kan ytes fra forskjellige sektorer og kan omfatte samtaler med ruskonsulent, videre behandling i poliklinikk, hjelp til å
finne bolig og praktisk bistand til å mestre boforhold. Det kan også være tale om økonomiske
ytelser fra NAV, trygdeytelser, gjelds- og økonomirådgivning eller bistand til å komme i arbeid eller
inn i kvalifiserings- eller utdanningsløp.
Betegnelsen «ettervern» kan synes å henge
igjen fra da tiltak overfor personer med rusproblematikk ofte ble kalt «rusvern».150 Før rusreformen av 2004 drev institusjonene i stor utstrekning
eget oppfølgingsarbeid etter utskrivning. Noen
institusjoner driver fremdeles slikt oppfølgingsarbeid på vegne av og etter avtale med den
enkelte pasients hjemkommune. Selv om oppfølgingsarbeid ikke er en spesialisthelsetjeneste
(utover for eksempel oppfølging i poliklinikk), kan
det antas at oppfølgingsarbeid fremdeles i en viss
utstrekning ytes av de private, og da særlig de ideelle tilbyderne av døgnbehandling, uten vederlag.
Utvalget har fått en rekke innspill knyttet til
oppfølging av pasienter etter utskrivning fra døgnbehandling i rusinstitusjon. Mange opplever det
som paradoksalt at man investerer store ressurser
i behandling uten å sikre at effekten av behandling vedlikeholdes etter institusjonsopphold, når
kunnskapsgrunnlaget tilsier at tilbakefallsrisikoen
etter rusbehandling er høy. Spesielt fra brukerorganisasjonene på rusfeltet er det pekt på behov for
å rettighetsfeste oppfølgingstjenester etter rusbehandling.
Utvalget tar ikke stilling til disse problemstillingene her, men viser til de kravene som ligger til
samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og

kommunen, som det er redegjort for i punkt 5.12.
Disse vil langt på vei, dersom de faktisk etterleves,
kunne bidra til bedre og mer sammenhengende
tjenestetilbud, også med tanke på tett og individuell oppfølging av personer som har vært i behandling for sitt rusproblem.151

150

151

Utvalget er klar over at enkelte kommuner i landet fremdeles bruker «rusvern» som betegnelse på sine tjenester til
personer med rusproblemer.

5.14 Særlig om tvangstiltak overfor
personer med rusproblemer
I enkelte tilfeller der en person bruker rusmidler
på en måte som utgjør en særlig risiko for fysisk
eller psykisk helseskade, men ikke samtykker til
behandling, kan det anvendes tvang overfor vedkommende. Etter helse- og omsorgstjenesteloven
§ 10-2 kan en person på nærmere vilkår tas inn
institusjon i spesialisthelsetjenesten uten samtykke og holdes tilbake der i opptil tre måneder
for «undersøkelse og tilrettelegging av behandling». Etter samme lovs § 10-3 kan også gravide
kvinner tas inn på tilsvarende institusjon uten
samtykke og holdes tilbake der i hele svangerskapet «dersom misbruket er av en slik art at det er
overveiende sannsynlig at barnet ellers vil bli født
med skade, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig». Hensikten med en slik innleggelse er å forhindre eller redusere sannsynligheten for at det
ufødte barnet påføres skade som følge av rusmiddelbruk under svangerskapet. Under tvangsoppholdet skal også kvinnen selv tilbys hjelp for sin
rusmiddelbruk og hjelp til å kunne ivareta barnet.
Kommunen er gitt ansvaret for å reise slike
saker for fylkesnemnda for barnevern og sosiale
saker,152 som fatter vedtak i saken, jf. helse- og
omsorgstjenesteloven § 10-8. Fylkesnemndas vedtak kan bare overprøves av domstolene, og frist
for å reise søksmål for tingretten er én måned.
Selve tvangsoppholdet gjennomføres i spesialisthelsetjenesten, som etter spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a første ledd nr. 5 skal sørge for at det
tilbys «tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet, herunder institusjonsplasser
som kan ta imot rusmiddelavhengige med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven §§ 10-2 til
10-4».
Dette forutsetter et godt samarbeid mellom
tjenestenivåene og at det foreligger gode rutiner
og prosedyrer for slike saker. Pasienter som er
innlagt på institusjon uten samtykke, utgjør en
svært liten andel av pasientene i TSB. Inngrepet

152

Se også Dokument 8:179 S (2017–2018).
Om fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, se
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (udatert).
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er imidlertid av alvorlig karakter, og utvalget vil
understreke at både kommunen og spesialisthelsetjenesten må anses å ha et særlig ansvar for å
gi pasienter i en slik situasjon god oppfølging,
både under og etter institusjonsoppholdet.
For prosessen knyttet til saksforberedelse,
prosessen frem til vedtak er behandlet i fylkesnemnd, og selve gjennomføringen av tvangsoppholdet viser utvalget til Helsedirektoratets veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer153 og forskrift om rettigheter og
tvang i rusinstitusjon.154 Utkast til ny diagnoseuavhengig lov om bruk av tvang ble levert
18. juni 2019.155 Dersom slik lov vedtas, vil den
erstatte eksisterende lovverk. Utvalget er kjent
med at det skulle utvikles en komponent om bruk
av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven
kapittel 10 innenfor pakkeforløp på rus- og psykisk helsefeltet. Helse- og omsorgsdepartementet har opplyst utvalget om at dette arbeidet er
utsatt i påvente av at høringen av Tvangslovutvalgets forslag ferdigstilles.
Omfanget av tvang overfor personer med
rusmiddelproblemer er i utgangspunktet lavt
sammenlignet med antall personer som mottar
behandling i TSB. I det følgende bygger utvalget
på opplysninger innhentet fra Sentralenheten for
fylkesnemndene for barnevern og sosiale
saker156 og Helse- og omsorgsdepartementet.
Sentralenheten oppgir at fylkesnemnda i 2018
behandlet 116 midlertidige og 110 ordinære vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 10-2.
Det ble videre behandlet 23 midlertidige vedtak
og 11 ordinære vedtak etter § 10-3 (gravide).
Tallene gjelder ikke nødvendigvis antall personer underlagt tvang, fordi det kan ha vært fattet
flere vedtak overfor samme person. Antallet
ordinære vedtak kan også omfatte personer som
har hatt et midlertidig vedtak i forkant av at ordinært vedtak ble fattet. Den offentlig part, kommunene, fikk medhold i 99 prosent av alle midlertidige vedtak, 97 prosent av alle ordinære
153

Helsedirektoratet (2016a).
Forskrift 26. august 2016 nr. 1003 om rettigheter og bruk
av tvang under opphold i institusjon for behandling,
omsorg og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer. Forskriften er gitt med hjemmel i lov 24. juni 2011
om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 12-4 om
særlige bestemmelser ved opphold i institusjon og lov 2.
juli om spesialisthelsetjenesten m.m. § 3-14 om adgang til
tilbakeføring ved rømming fra behandling for rusmiddelavhengighet m.m.
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Statistikken fra fylkesnemndene ble innhentet fra Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale
saker den 7. august 2019.
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vedtak etter § 10-2 og 96 prosent av alle midlertidige vedtak og 91 prosent av alle ordinære vedtak etter § 10-3.
Utvalget har i utredningens kapittel 15 redegjort for sitt syn på hvorvidt bruken av tvang skal
inngå i eller utvides innenfor utvalgets foreslåtte
modell. Rusreformutvalget er kjent med Tvangslovsutvalgets arbeid og refererer også til deres
utredning i sine vurderinger i kapittel 15.157 Utvalget har på denne bakgrunn søkt etter oppdatert
kunnskap om effekt av anvendelse av tvang i
behandlingssammenheng. Utvalget finner ikke
lett tilgjengelige data vedrørende tvangssaker.
Sentralenheten opplyser at de per i dag ikke har
mulighet til å hente opplysninger om alder, kjønn,
geografi og type rusmiddel i saker etter § 10-2.
Etter utvalgets forståelse blir slike variabler registrert i Norsk pasientregister (NPR), men registreringen av personer underlagt tvang etter helse- og
omsorgsloven kapittel 10 praktiseres ulikt på institusjonene, slik at det er utfordrende å hente ut slik
statistikk fra NPR.
Etter reglene i helse- og omsorgstjenesteloven
kapittel 10 skilles det ikke mellom type rusmiddel,
herunder mellom alkohol og narkotika. I tvangssakene har det imidlertid vært langt færre som
har et rusproblem knyttet til alkohol enn til narkotika, og dette gjaldt særlig for kvinner.158 Det
antas at det samme er tilfelle i dag, men det finnes
altså ingen samlet oversikt av nyere dato.
Det finnes heller ingen oversikt over vedtak
som av ulike grunner ikke blir iverksatt, vedtak
som avsluttes på initiativ fra kommunene, eller
over personer som avbryter behandling før vedtaket utløper, uten at disse hentes tilbake til institusjonen. Utvalget har heller ikke kunnet bringe på
det rene antall pasienter/saker med «avtalt
tvang», det vil si tilbakehold i institusjon på grunnlag av eget samtykke etter helse- og omsorgstjenesteloven § 10-4.
Rusreformutvalget er imidlertid ikke bedt om
å vurdere bruken av tvangsbestemmelsene i
helse- og omsorgstjenesteloven eller foreslå
endringer i disse. Utvalget viser her til Tvangslovutvalgets utredning og forslag om ny felles tvangsbegrensningslov159, der også helse- og omsorgslovens kapittel 10 er omtalt.
Utvalget mener det er viktig å styrke kunnskapsgrunnlaget om bruk av tvang, tatt i betraktning at tilbakehold av mennesker i institusjon
157

NOU 2019: 14.
Lundeberg, Mjåland og Nilssen (2010) s. 11 og 18 og Lundeberg, Mjåland og Søvig (2014).
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uten samtykke må anses å være et svært inngripende tiltak. Dette gjelder etter utvalgets oppfatning selv om antall personer som utsettes for slike
tiltak, er begrenset. I tråd med Tvangslovutvalgets
vurderinger av kunnskapsgrunnlaget når det gjelder anvendelse av tvang på rusfeltet, vil Rusreformutvalget også understreke behovet for mer
kunnskap om hvilke personer bestemmelsene i
kapittel 10 anvendes overfor, samt behovet for
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mer kunnskap om effekt av tilbakehold uten samtykke.160
160

Det foreligger ikke mye norsk forskning om effekt av tilbakehold uten samtykke, men noe forskning viser at tvangsinnleggelse kan ha positiv effekt for noen rusmiddelavhengige. Se for eksempel Kristensen, Opsal og Clausen
(2018) og Pasareanu mfl. (2017). For en vurdering av
kunnskapsgrunnlaget for tvang på rusfeltet, se også
NOU 2019: 14.
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Kapittel 6

Erfaringer fra rusreform i andre land
6.1

Innledning

Punkt 2 i utvalgets mandat ber utvalget om å «særskilt vurdere erfaringer fra Portugal og den portugisiske modellen, med tanke på hvorvidt denne,
eller deler av denne, kan være egnet i en norsk
sammenheng». Utvalget står også fritt til å se til
andre lands erfaringer med lignende tilnærminger.
I punkt 6.2 beskrives Portugals rusreform,
som fant sted i perioden 1998–2001. I punkt 6.3
beskrives erfaringer fra noen utvalgte europeiske
land og deretter fra noen utvalgte land utenfor
Europa. Ettersom Portugal er uttrykkelig nevnt i
mandatet, er det viet betydelig mer plass til omtalen av dette landet enn av andre land.
Formålet med redegjørelsen er å belyse
eksempler på justering av samfunnets reaksjoner
overfor bruk av narkotika – og annen befatning
med narkotika forbundet med egen bruk – bort
fra ileggelse av straffereaksjoner overfor brukeren. Kapittelet viser en betydelig variasjon i narkotikapolitiske tilnærminger og virkemidler.
Et element i Portugal-modellen som har fått
mye oppmerksomhet, er avkriminaliseringen av
bruk av narkotika samt erverv og besittelse til
egen bruk. Med «avkriminalisering» menes i
denne utredningen at gitte handlinger ikke lenger
er straffbare eller ikke lenger straffes i praksis. De
aktuelle handlingene forblir ulovlige etter en avkriminalisering, og denne ulovligheten kan danne
grunnlag for rettslige konsekvenser, for eksempel
administrative sanksjoner. Samfunnets reaksjoner på de avkriminaliserte handlingene kan dermed fremdeles være inngripende. Dette er en
praktisk og prinsipielt viktig forskjell mellom
avkriminalisering og legalisering. Legalisering
innebærer at handlingen blir lovlig. Det er mest
vanlig å tale om legalisering der lovendringen gjelder produksjon og omsetning av et stoff. Også for
rusmidler som legalt produseres og omsettes, vil
den rettslige reguleringen av slike aktiviteter normalt inneholde begrensninger som danner yttergrenser for lovlig produksjon og omsetning av

rusmiddelet. I Norge er det for eksempel ikke
bare ulovlig, men også straffbart med bøter eller
fengsel i inntil 6 måneder å overtre bestemmelsene gitt i eller i medhold av alkoholloven, jf.
lovens § 10-1 første ledd.
Avkriminaliseringsreformer varierer betydelig fra land til land, og i visse tilfeller er det også
betydelige forskjeller mellom områder innad i
land. De kan være formalisert, detaljstyrt og rettsliggjort i større eller mindre grad.1 En de jure
avkriminaliseringsreform innebærer at endringer
er rettsliggjort gjennom lovendring. En de facto
avkriminalisering innebærer at straffbare handlinger i henhold til instruks eller fast praksis ikke
blir straffeforfulgt. At straffebud ikke håndheves,
kan i større eller mindre grad være et uttalt resultat av politiets strategiske overveielse og vurderinger av ressursprioriteringer.
Viktige forhold som beskrives, er blant annet
hvordan innehav og erverv av narkotika til egen
bruk defineres, hvordan brukerdoser defineres,
hvilket rom for skjønn som gis de rettshåndhevende myndighetene, og hvilke reaksjoner et lovbrudd kan utløse. Andre relevante spørsmål er
hvordan håndhevingsregimet er organisert, hvordan loven faktisk blir praktisert, og hvilke konsekvenser håndhevingen har for ulike berørte grupper i samfunnet. Dette er store og komplekse
spørsmål, som ikke kan besvares i sin fulle bredde
for hvert enkelt land som behandles i det følgende. Enhver sammenligning av rettstilstanden i
ulike land reiser metodologiske utfordringer.
Hvert land har sine unike politiske og rettslige
kontekster, som naturligvis ikke kan beskrives
fullt ut innenfor rammen av et kapittel i en utredning som hovedsakelig gjelder rusreform i Norge.
Dette kan medføre at det skjuler seg ulikheter og
nyanser under overflaten. Redegjørelsen kan likevel bidra til å utvide forestillingsevnen for regelutforming og virkemiddelbruk, også i Norge. Den
gir et grunnlag for å lære av andre beslutningstakeres erfaringer, selv om ikke alle erfaringene
1

Se Hughes og Stevens (2010).
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nødvendigvis kan overføres direkte til en norsk
kontekst.
I punkt 6.4 beskrives sammenligninger på
tvers av land som har forsøkt å synliggjøre effekter av rusreform, hvor det sentrale spørsmålet er
om fjerning av straffereaksjoner forårsaker
endringer i rusmiddelbruken i befolkningen. Av
åpenbare forskningsetiske grunner er det krevende å forske på hvilken effekt rusreform har på
befolkningen, og et perfekt eksperiment kan
neppe skapes. Derimot har forskere gjort mange
forsøk på å kontrollere for ulikheter mellom sammenlignede land for å undersøke hvilke effekter
rusreform eventuelt kan ha. Mulige virkninger av
avkriminalisering er også drøftet i kapittel 12.

6.2
6.2.1

Portugal
Innledning

Rusreformen i Portugal, som ble utredet og
gjennomført i 1998–2001, har vakt betydelig
interesse og diskusjon internasjonalt.2
Den såkalte Portugal-modellen er beskrevet i
internasjonal litteratur,3 på norsk av blant annet
Rusmisbrukerens Interesseorganisasjon (RIO) i
samarbeid med Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) og OsloMet – storbyuniversitetet.4 Redegjørelsen i det følgende bygger på en
gjennomgang av denne litteraturen og informasjon innhentet under utvalgets studietur til Portugal i februar 2019.5

6.2.2

Portugal før reformen

6.2.2.1 Historisk og politisk utgangspunkt
Fra 1926 til 1974 var Portugal et diktatur6 som til
en viss grad var isolert fra resten av Europa. Etter
åpningen av Portugals grenser innebar landets
geografiske plassering at mye av innførselen av
narkotika til Europa naturlig passerte gjennom
landet.7 Etter nærmere 40 år med diktatur og isolasjon ble bruk av narkotika forbundet med en
2

3
4
5
6
7

Under utvalgets studietur til Portugal i februar 2019 opplyste myndighetene at de i 2018 hadde mottatt 60 internasjonale studiebesøk til det offentlige organet som koordinerer landets narkotikapolitikk.
Hughes og Stevens (2010); EMCDDA (2011a); Hughes og
Stevens (2012); Babor mfl. (2018); Silvestri (2014).
Johansen, Adriaenssen Johannessen og Johansen (2018).
Programmet for studieturen er beskrevet nærmere i kapittel 1.
Julsrud mfl. (2019).
Hughes og Stevens (2010) s. 1001.
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motkulturell strømning og sett som et uttrykk for
frihet. Bruken av narkotika som etter hvert
utviklet seg, var ikke forbeholdt bestemte grupper
og spredte seg til ulike sosiale lag.8
Andelen av befolkningen i narkotika i Portugal
som har brukt narkotika, har historisk sett blitt
betraktet som lav.9 Det fantes lite statistikk om
bruk av narkotika i Portugal før en befolkningsundersøkelse ble gjennomført i 2001.10 Da hadde
landets rusreform allerede trådt i kraft. Undersøkelsen viste at 7,8 prosent i alderen 15–64 år
hadde brukt et illegalt rusmiddel noen gang i
løpet av livet og 3,4 prosent i løpet av de siste 12
månedene.11
Til tross for manglende statistikk vokste
bekymringen for narkotikabruk som et folkehelseproblem utover 1980- og 1990-tallet. Dette
gjaldt særlig den økende andelen av brukerne
som injiserte heroin.12 Forekomsten av heroinavhengige i Portugal ble da antatt å være blant de
høyeste i Europa. Oppmerksomheten om narkotikaproblemet hadde også sammenheng med at
åpne russcener i sentrum av byene var i sterk
fremvekst. Casal Ventoso i Lisboa, som opprinnelig var et slumområde med stor sosial nød i utkanten av byen,13 ble omtalt som det største åpne
narkotikamarkedet i Europa.14 Situasjonen i dette
området var prekær, og mediedekningen av det
presserende hjelpebehovet fikk stor betydning.15
Så mange som 5 000 mennesker oppsøkte dette
området daglig for å erverve narkotika, hovedsakelig heroin.16 Mange kom fra sosialt dårlige
kår, var vanskeligstilte og hjelpetrengende og
brukte harde narkotiske stoffer.
Prevalensen av hiv, aids, tuberkulose og hepatitt økte i løpet av 1990-tallet.17 Fra 1990 til 1998
økte antallet narkotikarelaterte tilfeller av aids fra
8
9

10
11
12
13
14
15

16

Dette ble meddelt utvalget i et foredrag av dr. João Goulão.
Hughes og Stevens (2010) s. 1001; Hughes og Stevens
(2012) s. 109. En utfordring i beskrivelsen av Portugal forut
for reformen er mangelen på nasjonale data, se Laqueur
(2015). Statistikk som viser prevalens av narkotika i den
generelle befolkningen for denne perioden, er svært
begrenset, se Loo, van Beusekom og Kahan (2002). Kvaliteten på dataene knyttet til overdoser og narkotikarelaterte
helseskader, dødsfall og kriminalitet er omdiskutert.
Laqueur (2015).
Se omtale av kilden til denne statistikken i punkt 6.2.7.5 om
narkotikabruk nedenfor.
Félix og Portugal (2017); Laqueur (2015).
Hughes (2006) s. 85.
Laqueur (2015) s. 750. Se også Loo, van Beusekom og
Kahan (2002) s. 61.
Se Silvestri (2014) s. 42, med henvisning til Hughes (2006)
og til egne intervjuer i Portugal som bekreftet Hughes’
fremstilling.
Hughes (2006) s. 85.
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4,3 til 54,7 per én million innbyggere.18 Mellom
1990 og 1997 økte antallet kjente narkotikabrukere med aids fra 47 til 590 personer.19 En
undersøkelse av hivinfeksjon blant injiserende
brukere som ble gjennomført i 1998/99, viste at
48 prosent av undersøkte personer i Lisboa var
hivpositive og 14 prosent på landsbasis. Ifølge
EMCDDA hadde Portugal den høyeste hivprevalensen i Europa blant injiserende brukere i
1999.20 De åpne rusmiljøene der heroininjiserende brukere kjøpte stoffet, ble alminnelig
kjent.21
Antallet akutte narkotikarelaterte dødsfall økte
svært mye i løpet av 1990-tallet, fra i underkant
av 100 til i overkant av 200 per år i perioden 1990–
1997. På slutten av tiåret (1999) hadde antallet økt
til 369 dødsfall per år, noe som utgjorde en økning
på 57 prosent sammenlignet med 1997.22
Antallet behandlingsepisoder innen rusbehandling for narkotikabruk økte fra 56 438 i 1990
til 288 038 i 1999.23 Behandlingsepisodene i 1999
var fordelt på 27 750 pasienter. Tall fra 1997 viste
at 95,4 prosent av pasienter ved sentre for avhengighetsbehandling var heroinbrukere.24 Substitusjonsbehandling var lite utbredt.
Personer som ble straffet for befatning med en
mindre mengde narkotika til egen bruk ble i praksis ilagt en bot.
På denne bakgrunn ble helseutfordringene
knyttet til bruk av narkotika tydelig satt på den
politiske dagsordenen. Reformarbeidet som ble
igangsatt mot slutten av 1990-tallet (se nedenfor),
kan ses i lys av at skadereduksjonstilnærmingen
på denne tiden fikk økt innflytelse i både forskning, politikk og praksis.25

6.2.2.2 Rettstilstanden før reformen
Bruk, salg, erverv, besittelse og dyrking av narkotika til egen bruk var straffbelagt med bøter eller
inntil 3 måneders fengsel, jf. Portugals narkotikalov av 199326 artikkel 40 nr. 1. Hvis mengden over17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Johansen, Adriaenssen Johannessen og Johansen (2018)
s. 8.
Loo, van Beusekom og Kahan (2002) s. 52.
Hughes og Stevens (2010) s. 1001.
Gjengitt i Hughes og Stevens (2010) s. 1001.
Hughes og Stevens (2010) s. 1001.
Hughes og Stevens (2010) s. 1001. Se også Johansen,
Adriaenssen Johannessen og Johansen (2018).
Loo, van Beusekom og Kahan (2002) s. 53–54.
Loo, van Beusekom og Kahan (2002) s. 54.
Rhodes og Hedrich (2010).
Decreto-Lei n.º 15/93 (Engelsk oversettelse: Decree-Law
no. 15/93: Anti-Drug Legislation).

skred det som ble regnet som tre dagers gjennomsnittlig bruk, var strafferammen inntil 1 års
fengsel, jf. artikkel 40 nr. 2. Virkeområdet for
disse bestemmelsene ble betydelig begrenset
etter ikrafttredelsen av en ny lov i 2001 i forbindelse med landets rusreform (se nedenfor). Narkotikaloven av 1993 er fremdeles i kraft og inneholder viktige bestemmelser om blant annet definisjonen av ulike klasser av narkotika og straffebud mot produksjon og omsetning av narkotika.
I fortalen til narkotikaloven fremheves det at
loven skal bidra til å bekjempe produksjon og
omsetning av narkotika. Merknader om strafflegging av bruk av narkotika utgjør en betydelig
del av fortalen til narkotikaloven. Fortalen viser til
forarbeider til lovgivning fra 1983, hvor det ble
uttalt at personer med rusavhengighet først og
fremst burde anses som behandlingstrengende. I
fortalen gis det også uttrykk for at lovgivningen,
så langt det lar seg gjøre, skal bidra til at personer
med rusavhengighet eller sporadisk bruk av narkotika mottar behandling og rehabilitering, og at
de bør reintegreres i samfunnet. Fortalen er
meget klar på at straffebudene ikke bør praktiseres slik at de stempler eller vanskeliggjør livet for
personer som bruker narkotika sporadisk: «[I]t is
necessary above all to avoid them being labelled,
marginalised, pushed into an impasse or towards
avenues whose only way out is drugs.»27
For å fremme disse målene ga narkotikaloven
adgang til å unnlate å reagere med straff på overtredelser av straffebudet i artikkel 40. Overfor
personer med rusavhengighet ga lovens artikkel
44 og 45 adgang til å gjøre straffereaksjoner betinget på vilkår av at personen samtykket til å motta
behandling. Personer som bare sporadisk28
brukte narkotika, kunne fritas fra straff dersom
mengden narkotika ikke overskred tre dagers forbruk, jf. artikkel 40 nr. 3.
I år 2000 hadde Portugal 145 fengselsinnsatte
per 100 000 innbyggere, som relativt sett er et
meget høyt tall, og størst andel narkotikadømte
blant de innsatte, sammenlignet andre land i VestEuropa.29
Det var en økende bekymring i ulike deler av
samfunnet, herunder i justis- og helsesektoren,
for den sosiale ekskluderingen og marginaliseringen av personer som brukte narkotika, og straff-

27
28
29

Fortalen til narkotikaloven, avsnitt 43 (i engelsk oversettelse).
Fra den engelske oversettelsen: «[…] where the offender
is an occasional consumer only […]».
Laqueur (2015) s. 757.
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legging ble i økende grad sett på som en del av
problemet, snarere enn som en løsning.30

6.2.3
6.2.3.1

Utredning og gjennomføring av
reformen
Ekspertkommisjon og regjeringens
strategi og handlingsplan

Den 16. februar 1998 oppnevnte Portugals regjering en kommisjon bestående av ni fageksperter
som skulle utrede og foreslå en ny helhetlig
narkotikapolitikk. Ekspertkommisjonens rapport
ble overlevert til regjeringen 2. oktober 1998.31
Forslaget fra ekspertkommisjonen ble i det
vesentlige lagt til grunn for landets første narkotikastrategi, som ble vedtatt av regjeringen det
påfølgende året.32
Regjeringens strategidokument beskrev seks
overordnede mål:33
– bidra til en hensiktsmessig og effektiv strategi
i EU og internasjonalt med hensyn til begrensning av etterspørselen og tilbudet av narkotika,
herunder bekjempelse av ulovlig omsetning
(trafficking) og hvitvasking
– formidle bedre informasjon om fenomenene
narkotika og narkotikaavhengighet, samt
farene ved de enkelte stoffene, med et preventivt siktemål
– redusere omfanget av narkotikabruk, særlig i
de yngre delene av befolkningen
– sikre nødvendige ressurser til behandling og
sosial reintegrering av personer med narkotikaavhengighet
– beskytte folkehelsen og sikkerhet for mennesker og eiendom
– bekjempe ulovlig omsetning (trafficking) av
narkotika og hvitvasking
Strategien baserte seg på åtte såkalte strukturerende prinsipper. Ut fra sammenhengen og innholdet i prinsippene, som er nærmere forklart i
rapporten, fremstår dette som verdivalg som ligger til grunn for valg av virkemidler:
– internasjonalt samarbeid
30
31
32

33

Hughes og Stevens (2010) s. 1001–1002.
Se Portugals ministerråds resolusjon nr. 46/99, 22. april
1999. Ekspertkommisjonen ble ledet av dr. João Goulão.
Se Portugals ministerråds resolusjon nr. 46/99, 22. april
1999, hvor strategien er vedlagt. Tilgjengelig i engelsk
oversettelse, med et forord skrevet av José Sócrates, med
tittelen «The National Drug Strategy», fra nettsidene til
SICAD. Den endelige versjonen av strategiplanen ble,
ifølge forordet til dokumentet, utarbeidet av dr. Pedro Silva
Pereira og statsråd José Sócrates.
Punkt 9 i strategidokumentet.

–
–
–
–
–
–
–
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forebygging
humanisme
pragmatisme
sikkerhet
koordinering og rasjonalisering av ressurser
subsidiaritet34
deltagelse

Basert på disse målene og prinsippene beskrev
strategiplanen 13 tiltak:35
– styrke internasjonalt samarbeid
– avkriminalisere bruk av narkotika og innføre et
sivilrettslig forbud
– rette oppmerksomhet mot primærforebygging
– bedre kvaliteten på og responskapasiteten til
helse- og omsorgstjenestene for narkotikaavhengige
– utvide skadereduksjonstiltak
– styrke initiativer for å støtte sosial reintegrering og sysselsetting, herunder positiv forskjellsbehandling
– sikre tilgang til behandling for innsatte i fengslene med narkotikaavhengighet og utvide
skadereduksjonstiltak i fengsler
– sikre de nødvendige mekanismer for behandling av narkotikaavhengige som et alternativ til
fengselsstraff eller annen straff
– styrke vitenskapelig forskning og kompetansebygging innen narkotika og narkotikaavhengighet
– etablere metoder og prosedyrer for evaluering
av offentlige og private tiltak på feltet
– etablere en forenklet modell for tverrdepartemental politisk samordning for utviklingen av
en nasjonal narkotikastrategi. Institute for
Drugs and Drug Addiction skulle få ansvaret
for primærforebygging, regionale tjenester og
etablering av partnerskap med lokale myndigheter
– styrke kampen mot narkotikaomsetning og
hvitvasking samt bedre grensesnittet mellom
ulike nasjonale og internasjonale myndigheter
– doble offentlige midler til blant annet forebygging, forskning og opplæring, til 32 milliarder
portugisiske escudo (10 prosent per år) over
de neste fem årene
Ekspertkommisjonen hadde en enstemmig anbefaling om å avkriminalisere bruk av narkotika,
34

35

Dette er i strategidokumentet forklart som at oppgaver
som hovedregel bør legges til et forvaltningsnivå nær
befolkningen, med mindre oppgavens natur tilsier at oppgaven bør løses på et høyere forvaltningsnivå. Se strategidokumentet s. 20–21.
Strategidokumentet punkt 10.
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men det var et dissenterende mindretall i kommisjonen i spørsmålet om å avkriminalisere besittelse
og erverv av narkotika til egen bruk.36 I regjeringens strategiplan, som bygget på og videreutviklet
forslagene i ekspertkommisjonens rapport, ble
det derfor viet plass til begrepsavklaring og drøftelser av egnetheten av ulike tilnærminger.
På grunn av Portugals folkerettslige forpliktelser etter FNs narkotikakonvensjoner (se kapittel
7), ble det ikke ansett som noen aktuell løsning å
etablere en regulering for legal omsetning av narkotiske stoffer (legalisering). Det måtte fremdeles
være forbudt å erverve og besitte narkotika til
egen bruk. Det ble lagt til grunn at narkotikakonvensjonene ikke krever at overtredelser av forbudet skal være straffbart, såfremt det kan reageres
med administrative sanksjoner på lovbruddet.37
Strategidokumentet38 begrunner valget om å
avkriminalisere bruk av narkotika, samt erverv og
besittelse av narkotika til egen bruk, med at det
ikke fremstår som rettmessig å strafflegge brukere av narkotika basert på strategiens humanistiske prinsipp. Det er også lagt til grunn at slik
strafflegging verken er hensiktsmessig eller nødvendig for å oppnå strategiens mål.
Et funn i ekspertkommisjonens rapport var at
adgangen til å gjøre reaksjoner betinget på vilkår
om samtykke til behandling for rusavhengighet
ble lite benyttet. Det samme gjaldt den skjønnsmessige adgangen til å gi en advarsel fremfor å gi
en straff. I praksis ble overtredelser straffet med
bøter, og noen få domfelte ble ilagt fengselsstraff.
Det ble derfor konkludert med at praktiseringen
av narkotikaloven av 1993 ikke samsvarte med
lovgiverens intensjoner.39
Når det gjelder hensynet til bekjempelse av
ulovlig omsetning, er det vist til at slike
handlinger fremdeles vil være belagt med straffansvar, og at fortsatt innsats mot omsetning vil
bidra til å begrense tilgjengeligheten av stoffene.
Når det gjelder trafikksikkerhet, er det i strategidokumentet vist til at ruspåvirket kjøring fremdeles vil være straffbart, og at lovgivningen om dette
nylig var skjerpet.
Det er også påpekt at det ikke var godtgjort at
straffeforfølgning av en person utgjorde den mest
hensiktsmessige og effektive måten å intervenere
overfor bruk av narkotika på. For førstegangsbruk eller sporadisk bruk ble det å iverksette den
36
37
38
39

Strategidokumentet punkt 22.
Strategidokumentet punkt 27.
Redegjørelsen for begrunnelsen baserer seg på dokumentets punkt 27.
Strategidokumentet punkt 34.

strafferettslige tiltakskjeden ansett som en overdreven reaksjon. Når det gjelder personer med
rusavhengighet, burde det heller sørges for
behandling, noe som kunne gjøres basert på lovgivning som gjorde narkotikabruk til et sivilrettslig lovbrudd. På grunnlag av dette ble det konkludert med at kriminaliseringen av den rene bruk av
narkotika, samt erverv og besittelse til egen bruk,
var uforholdsmessig, mindre fleksibelt enn et
sivilrettslig forbud og unødvendig.
I regjeringens resolusjon som vedtok strategidokumentet, ble det besluttet å opprette en
arbeidsgruppe som skulle revidere narkotikalovgivningen.40 Strategidokumentet ga begrunnede
retningslinjer for arbeidsgruppens oppdrag.41
For det første ble det presisert at det ikke var
ønskelig eller nødvendig å lage noe nytt straffebud for bruk av narkotika, eller erverv eller besittelse av narkotika til egen bruk, på offentlig sted.
Som begrunnelse for dette ble det blant annet vist
til at myndighetene alltid vil ha anledning til å
gripe inn overfor overtredelser av et sivilrettslig
forbud, og at det kunne være uheldig å knytte
grensen for straffbarhet til skillet mellom offentlig
sted og privat sted, fordi dette skillet tidvis kan
være vanskelig å fastslå på forhånd.
For det andre ble det presisert at det var
grunn til å kunne reagere ulikt på «myke» og
«harde» narkotiske stoffer, selv om alle narkotiske stoffer som følge av narkotikakonvensjonene
måtte være omfattet av det sivilrettslige forbudet.
For det tredje ble det presisert at reaksjonene
på det sivilrettslige forbudet må være tilpasset til
den enkeltes situasjon og respektere det humanistiske prinsippet som strategien bygger på. Blant
annet fremsto det hensiktsmessig å gi en advarsel
for førstegangslovbrudd og for mindre alvorlige
forhold. Det ble ikke ansett nødvendig å gi nye
tvangshjemler til politiet og andre rettshåndhevende myndigheter, ettersom det etter portugisisk rett allerede fantes tvangsmidler for å undersøke lovbrudd, sikre offentlig ro og orden og
straffeforfølge personer involvert i ulovlig omsetning av narkotika.42
På grunnlag av regjeringens strategidokument
ble det utarbeidet en detaljert handlingsplan som
beskrev mer konkrete handlingspunkter frem
mot året 2004 og identifiserte de berørte statlige
myndighetene.43 I handlingsplanen forpliktet
regjeringen seg til å øke offentlige bevillinger på
40
41
42

Se Portugals ministerråds resolusjon nr. 46/99, 22. april
1999.
Se strategidokumentet punkt 30–32.
Strategidokumentet punkt 32.
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narkotikaområdet med 10 prosent årlig frem mot
2004,44 og planen inneholdt føringer for fordeling
av nye offentlige bevilgninger til ulike tiltak i den
nye narkotikapolitikken.45

6.2.3.2

Endringer i rettslig regulering og
omlegging av myndighetsorganer og
tjenestetilbud i forbindelse med reformen
I forbindelse med reformen ble det gjennomført
en rekke endringer i reguleringen på narkotikaområdet.
Etter at ekspertkommisjonen hadde avgitt sin
rapport i 1998, men før regjeringen vedtok narkotikastrategien i 1999, etablerte regjeringen et
nasjonalt narkotikainstitutt med et lovbestemt
ansvar for blant annet å innhente data og sørge for
koordinering av offentlige organer med sikte på å
forbedre beslutningsgrunnlaget for narkotikapolitikken og styrke tiltak på området.46 Det nasjonale
narkotikainstituttet ble etablert blant annet på
grunnlag av et eksisterende kontor for narkotikaspørsmål i landets justisministerium. Ved en endring i 2002 ble instituttet slått sammen med et
kontor for forebygging og behandling av narkotikaproblemer og innordnet under landets helseministerium.47 Instituttet ble senere erstattet av et
direktorat for intervensjoner overfor avhengighetsadferd og avhengighet (heretter benevnt
SICAD, som er et akronym for direktoratets portugisiske navn).48 Dermed ble disse ansvarsoppgavene knyttet til avhengighetsproblematikk for
både legale og illegale rusmidler samlet i ett
offentlig organ.
Den mest sentrale blant endringene i rettstilstanden var vedtagelsen i år 2000 av en egen lov
om bruk av narkotika, samt erverv og besittelse
av narkotika til egen bruk, samt den helsemessige
og sosiale velferden til personer som bruker slike
stoffer uten medisinsk forskrivning (heretter
benevnt lov nr. 30/2000).49 Loven gjennomførte
en avkriminalisering, som er nærmere beskrevet i
punkt 6.2.4 nedenfor, og etablerte et sivilrettslig
43
44
45
46

47
48

Plano de Acção Nacional de Luta Contra a Droga – Horizonte 2004 Plano de Actividades 2001–2002.
Portugals ministerråds resolusjon nr. 39/2001.
EMCDDA (2011a) s. 16.
Decreto-Lei n.º 31/99, 5. februar 1999. Instituttet benevnes
på engelsk «Portuguese Institute on Drugs and Drug
Addiction (IPDT)», se EMCDDA (2011a) s. 16.
EMCDDA (2011a) s. 16.
Direktoratets navn er «Serviço de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e nas Dependências», og organet bruker selv det engelske navnet «General-Directorate
for Intervention on Addictive Behaviours and Dependencies».
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forbud med reaksjoner som er beskrevet i punkt
6.2.5 og 6.2.6 nedenfor. Straffebudene mot bruk
av narkotika, samt erverv og besittelse av narkotika til egen bruk, i narkotikaloven, som er omtalt
i punkt 6.2.2.2 ovenfor, ble imidlertid bare delvis
opphevet. Dette innebærer at det fremdeles eksisterer et straffebud som i prinsippet kan komme til
anvendelse på handlinger som faller utenfor virkeområdet til brukerloven. Lov nr. 30/2000 trådte i
kraft 1. juli 2001, og samme år ble det vedtatt en
lov som fastsatte nærmere bestemmelser om
nemnder for behandlingen av enkeltsaker, og om
politiets og nemndenes behandling av slike
saker.50
Ved to lover vedtatt i 2000, som ble erstattet av
én lov i 2003, ble det opprettet to nasjonale råd for
å styrke koordineringen og videreutviklingen av
narkotikapolitikken. For det første ble det etablert
et råd bestående av statsministeren og tolv øvrige
regjeringsmedlemmer med ansvarsområder som
berøres av narkotikapolitikken.51 Rådet møtes én
gang årlig og har opprettet en teknisk kommisjon
bestående av representanter for statsrådene og
den nasjonale koordinatoren for narkotikaspørsmål,52 som igjen har underkommisjoner for særskilte spørsmål.53 For det andre ble det opprettet
et nasjonalt råd for bekjempelse av narkotika og
rusavhengighet med deltagelse fra sivilsamfunnet. Rådet ledes av statsministeren eller helseministeren og består av representanter for 22
ulike instanser i offentlig og privat sektor.54 Rådet
har representanter for blant annet forebyggende
og behandlende tjenester, riksadvokatembetet,
domstolene, sammenslutningen for lokale styresmakter, utdanningssektoren, det nasjonale ungdomsrådet, trossamfunn, ideelle private organisasjoner og mediene.55
I 2001 ble det vedtatt nye lovbestemmelser om
tiltak innen forebygging og skadereduksjon på
narkotikaområdet, under henvisning til prinsip49

50
51
52
53

54
55

En engelsk oversettelse av loven er publisert av Portugals
myndigheter, under tittelen «Law n.º 30/2000, of 29 November. Defines the legal framework applicable to the consumption of narcotics and psychotropic substances, together with the medical and social welfare of the consumers of
such substances without medical prescription».
Decreto-Lei n.º 130-A/2001, endret ved Decreto-Lei
n.º 114/2011.
«Conselho Interministerial do Combate à Droga e à Toxicodependência». Se Decreto-Lei n.º 1/2003 artikkel 1 og 2.
Den nasjonale koordinatoren er direktøren for SICAD.
Decreto-Lei n.º 1/2003 artikkel 4. Opplysninger om opprettelsen av teknisk kommisjon og underkommisjoner er gitt
utvalget fra SICAD.
«Conselho Nacional do Combate à Droga e à Toxicodependência».
Decreto-Lei n.º 1/2003 artikkel 4 og artikkel 12.
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pene om pragmatisme og humanisme som lå til
grunn for regjeringens narkotikastrategi.56 Loven
pålegger myndighetene gradvis å innføre en
rekke tjenester, eventuelt i samarbeid med andre
offentlige organer og private virksomheter, etter
behov.57 Loven omfatter bestemmelser om blant
annet støttekontorer for rusavhengige,58 mottakssentre,59 beredskapsovernatting,60 kontakt- og
informasjonssentre for narkotika,61 mobile
behandlingstjenester for forebygging av smittsomme sykdommer,62 lavterskel substitusjonsbehandling,63 sprøyteutlevering64 og brukerrom.65

6.2.4

Avkriminaliseringen – grensen mellom
ulovlig og straffbar befatning med
narkotika

Lov nr. 30/2000 artikkel 1 nr. 2 fastslår at bruk av
narkotika, samt erverv og innehav av narkotika til
egen bruk, er et administrativt lovbrudd. Lovens
artikkel 2 nr. 2 oppstiller en mengdebegrensning
for erverv og innehav som administrative lovbrudd: «[T]he acquisition and possession for own
use of the substances referred to in the preceding
paragraph shall not exceed the quantity required
for an average individual consumption during a
period of 10 days.»66
Dagsforbruket, som etter denne bestemmelsen kan multipliseres med ti, beregnes ikke individuelt for den enkelte person, men er fastsatt på
grunnlag av verdier fastsatt i en forordning fra
1996.67 Disse mengdeangivelsene har blant annet
blitt brukt ved vurderingen av grovheten av
narkotikalovbrudd.
På grunnlag av lovbestemmelsen og verdiene
i forordningen kan blant annet de følgende øvre
grensene regnes ut: 1 gram amfetamin, 1 gram
MDMA, 1 gram heroin, 2 gram kokain, 5 gram
hasj og 25 gram marihuana.68 Mengdebegrens56

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Decreto-Lei n.º 183/2001. Se engelskspråklig omtale av
loven i Soares (2016). Se også EMCDDA (2011a). Det er
henvist til prinsippene om pragmatisme og humanisme i
første avsnitt av lovens fortale.
Decreto-Lei n.º 183/2001 artikkel 2. Se også Soares (2016).
Decreto-Lei n.º 183/2001 kapittel II.
Decreto-Lei n.º 183/2001 kapittel III.
Decreto-Lei n.º 183/2001 kapittel IV.
Decreto-Lei n.º 183/2001 kapittel V.
Decreto-Lei n.º 183/2001 kapittel VI.
Decreto-Lei n.º 183/2001 kapittel VII.
Decreto-Lei n.º 183/2001 kapittel VIII.
Decreto-Lei n.º 183/2001 kapittel X.
SICAD har offentliggjort en engelsk oversettelse av loven.
Portaria n.º 94/96.

ningene er formidlet på en pedagogisk måte
overfor publikum gjennom materiell som tydeliggjør hvor grensen går mellom sivilrettslig og
strafferettslig narkotikalovbrudd, i antall gram
av de forskjellige stoffene. Disse terskelverdiene
har ikke blitt endret siden lovens vedtagelse i
2000. For stoffer det ikke er fastsatt slike faste
verdier for, foretas en konkret vurdering av om
stoffet var til personens egen bruk, innenfor
begrensningen satt i lovens artikkel 2 nr. 2. I
2013 ble det vedtatt å innlemme nye psykoaktive
stoffer (som ikke hadde vært undergitt det
samme regelverket) i ordningen som lov nr. 30/
2000 opprettet.69
Etter lovens ordlyd er det med andre ord to vilkår, som begge må være oppfylt, i saker som gjelder erverv og innehav, for at forholdet skal regnes
som et administrativt lovbrudd og ikke et straffbart forhold:
– For det første må rusmiddelet som erverves
eller besittes, være til personens egen bruk.
– For det andre må mengden ikke overskride
terskelverdien som er fastsatt for stoffet.
Erverv og innehav av narkotika med sikte på videresalg faller derfor utenfor bestemmelsen og er
fremdeles straffbart etter narkotikaloven, se
omtale i punkt 6.2.2.2 ovenfor. Det samme gjelder
erverv og besittelse av narkotika til egen bruk
som overskrider mengdebegrensningene som følger
av brukerloven artikkel 2 nr. 2.70
Ifølge en feltstudie fra Portugal er det en viss
variasjon i praktiseringen av reglene, som
enkelte steder innebærer at påtalemyndigheten
og domstolene henviser personer til reaksjonsmodellen for administrative lovbrudd også i tilfeller der vedkommende var i besittelse av en
mengde til egen bruk som overskred terskelverdiene, eller der personen hadde omsatt narkotika for å finansiere eget forbruk, altså forhold
som etter lovens ordlyd er straffbare også etter
reformen.71 Det avgjørende for at personer i
slike tilfeller ble overført til nemndsbehandling
og ikke straffeforfulgt, synes å være at saken
knyttet seg til personens egen bruk av narkotika.

68
69
70

Se også EMCDDAs oversikt over terskelverdier, EMCDDA
(2015) og Laqueur (2015) s. 752.
Tittel i offisiell engelsk oversettelse: «Decree-Law 54/2013
of 17 April 2013». Se lovens artikkel 10 nr. 2 og artikkel 13.
Se SICAD (2014) side 113, med engelskspråklig omtale av
dom avsagt den 5. august 2008 av landets høyesterett
(Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 8/2008).
Dommen er publisert i Diário da República n.º 150/2008,
Série I de 2008-08-05, s. 5235–5254.
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Det å inneha narkotika som ikke er til egen
bruk, omfattes ikke av avkriminaliseringen og er
straffbart etter narkotikaloven artikkel 21. Dersom det anses bevist at en gitt mengde narkotika
er tiltenkt flere personer på deling, men bare én
av disse personene er i besittelse av stoffet når det
avdekkes, forekommer det imidlertid at regelverket praktiseres slik at mengden kan deles på flere
personer og dermed likevel omfattes av lov nr. 30/
2000.72 Dersom for eksempel tre personer
sammen har en mindre mengde stoff som er
innenfor terskelverdiene multiplisert med tre, kan
de tre på denne måten alle bli omfattet av brukerlovens bestemmelser. De kan da få en sivilrettslig
reaksjon, fremfor at de straffeforfølges for besittelse av narkotika som overskrider terskelverdiene, eller medvirkning til dette.

6.2.5

Politiets oppgaver og myndighet
knyttet til avdekking av narkotika og
pålegg om oppmøte
Politiets ansvar for å avdekke og etterforske tilvirkning, innførsel, distribusjon og omsetning av
narkotika ble ikke endret ved reformen i Portugal.
I forbindelse med avkriminaliseringen av brukere
av narkotika som erverver og innehar en liten
mengde til egen bruk (se punkt 6.2.4 ovenfor), ble
politiet ilagt oppgaver knyttet til håndhevingen av
det nye sivilrettslige forbudet.
I henhold til lov nr. 30/2000 artikkel 4 nr. 1
skal politiet fastslå identiteten til personer som
bruker narkotika. Bestemmelsen gir politiet hjemmel til å søke etter og beslaglegge narkotika i personens besittelse. Beslaglagt narkotika oversendes den stedlige nemnda for narkotikasaker (se
punkt 6.2.6 nedenfor). I tilfeller der personens
identitet ikke kan fastslås på stedet, kan politiet
innbringe73 personen, såfremt det anses nødvendig for å sørge for at personen fremstilles for en
nemnd, jf. artikkel 4 nr. 2. Slik innbringelse reguleres av alminnelige bestemmelser i portugisisk
71

72
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Silvestri (2014) s. 15. Dette ble også bekreftet under utvalgets studietur. Utvalget har blant annet fått opplyst at domstoler kan kreve en mer nøyaktig veiing av stoffet enn det
som gjøres av politiet, slik at for eksempel emballasje fjernes før målingen. Enkelte dommere har lagt til grunn at
terskelverdiene skal anvendes på virkestoffet og ikke på
bruttovekten av stoffet, for eksempel slik at grensen på 1
gram gjelder for heroin i ren form, og at en høyere terskel
må legges til grunn for stoffet i den normale styrkegraden
som omsettes til brukerne.
Opplysning mottatt fra en ansatt ved narkotikanemnda i
Lisboa i møte med utvalgets sekretariat.
Originalspråket: «deter». Offisiell engelsk oversettelse:
«detain». Se også Decreto-Lei n.º 130-A/2001 artikkel 9
nr. 4.
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rett om innbringelse for å fastslå en persons identitet.74 Ifølge opplysninger gitt til utvalget fra politiet i Lisboa gir dette adgang til å holde på personen i seks timer.75 Personer som innbringes på
dette grunnlaget, har rett til å kontakte familiemedlemmer og en advokat etter personens eget
valg.76 Politiet kan, på nærmere angitte vilkår,
fremstille personen for helsepersonell dersom
vedkommendes fysiske eller psykiske tilstand tilsier det, eventuelt i samråd med nemnda.77 I tilfeller der personen er innbrakt, kan vedkommende
fremstilles direkte for en nemnd, etter avtale med
nemnda.78
Ved avdekking av overtredelse av det sivilrettslige forbudet mot bruk, erverv og innehav
skal politiet utarbeide en rapport om79
– hva lovbruddet består i (forholdet som utgjør
en lovovertredelse)
– dato, klokkeslett, sted og omstendigheter for
hendelsene
– andre forhold vedrørende personen og vedkommendes bosted
– hvilke skritt politiet har tatt i sakens anledning
– hvilke bevis som foreligger, herunder angivelse av vitner som kan bekrefte opplysningene i saken
Rapporten skal sendes nemnda innen 36 timer
etter hendelsen.80 Når rapporten er utarbeidet,
skal personen pålegges å møte for en nemnd for
behandling av saken, og oppmøtetidspunktet skal
være innen 72 timer etter hendelsen. Politiet skal
informere eventuelle verger så snart det lar seg
gjøre.
Under utvalgets studiereise til Portugal ble det
opplyst fra politiet i Lisboa at det normalt tok
omtrent én time å behandle slike saker.81
Dersom politiet mener at et stoff er narkotika,
men dette benektes av personen, kan det sendes
til analyse for å avklare spørsmålet.82 Dersom analysen bekrefter at stoffet var narkotika, kan det
74

75
76
77
78
79
80
81
82

Originalspråket: «detenção». Offisiell engelsk oversettelse:
«detention». Se til sammenligning den norske politiloven
§ 8 første ledd nr. 3, som gir politiet adgang til å innbringe
personer som ikke oppgir nærmere bestemte personalia,
eller som gir opplysninger herom som det er grunn til å
tvile på riktigheten av.
Møte med PSP Lisboa 5. februar 2019.
Decreto-Lei n.º 130-A/2001 artikkel 9 nr. 5.
Decreto-Lei n.º 130-A/2001 artikkel 10.
Decreto-Lei n.º 130-A/2001 artikkel 12 nr. 1.
Decreto-Lei n.º 130-A/2001 artikkel 9 nr. 1.
Decreto-Lei n.º 130-A/2001 artikkel 9 nr. 2.
Møte med PSP Lisboa 5. februar 2019.
Decreto-Lei n.º 130-A/2001 artikkel 17.
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offentliges kostnader ved analysen kreves dekket
av personen. Utvalget har fått opplyst at det er
meget sjelden at personer bestrider at stoff politiet avdekker, er narkotika.83
Dersom det i forbindelse med en straffesak
fremkommer at tiltalte har overtrådt det sivilrettslige forbudet, skal det sendes en melding om
dette fra rettsorganet som behandler saken, til
den stedlige nemnda.84
Dersom saken gjelder et barn under 16 år, skal
nemnda sørge for at barnet ivaretas av offentlige
helsetjenester. Saken registreres kun for statistiske formål og registreres ikke som en overtredelse begått av barnet.85

6.2.6

Helserettede tiltak og reaksjoner

6.2.6.1 Innledning
I strategien for Portugals nye narkotikapolitikk,
som er omtalt ovenfor, ga regjeringen uttrykk for
at et forbud mot bruk av narkotika, samt erverv
og innehav av narkotika til egen bruk, skulle opprettholdes. Overtredelser av forbudet skulle imidlertid møtes med mer hensiktsmessige og forholdsmessige tiltak enn strafferettslige reaksjoner. Strafferettslige reaksjoner ble dermed erstattet med et helhetlig og tverrfaglig system som var
ment å fremme helse og velferd.86
Samtidig utviklet man innsatsen i det forebyggende arbeidet, gjorde lavterskel- og skadereduserende tiltak mer mangfoldige og brukernære,
utvidet og kortet ned ventetiden til poliklinisk
behandling og døgnbehandling og styrket oppfølging etter behandling.87 Utbygging av lavterskel
metadonprogrammer var en viktig satsing for å
begrense etterspørselen av narkotika. Tverrfaglige og oppsøkende helseteam ble opprettet og
sørget for mobil metadonutdeling og behandling
av infeksjoner som hiv og hepatitt.88
Som en del av denne overføringen av ansvar
fra justissektoren til helsetjenestene ble det opprettet en ny form for rettslig pålagte intervensjoner overfor brukere av narkotika. Formålet med
disse intervensjonene, og nemndene som ble opp83

84
85
86
87
88

Opplysning mottatt fra en ansatt ved narkotikanemnden i
Lisboa i møte med utvalgets sekretariat. Kostnaden som
kreves dekket, er opplyst å ligge rundt 250 euro.
Decreto-Lei n.º 130-A/2001 artikkel 41.
Decreto-Lei n.º 130-A/2001 artikkel 14 nr. 6.
Se Portuguese Government (1999).
Félix og Portugal (2017); Hughes og Stevens (2010); Laqueur (2015).
Gonçalves, Lourenço og Da Silva (2015); Loo, van Beusekom og Kahan (2002).

rettet for å forvalte regelverket, er å gi informasjon om rusmidler og deres skadevirkninger, fraråde ulovlig bruk av slike rusmidler og motivere
personer med rusrelaterte problemer til å motta
helsehjelp.89 Selv om det etter reformen er helserettede tiltak, og ikke strafferettslige reaksjoner,
som anvendes overfor brukere av narkotika, innebærer nemndenes avgjørelser en konstatering av
at det har funnet sted et lovbrudd, og nemndene
kan under denne synsvinkelen også ses som en
del av rettshåndhevingsapparatet. I henhold til en
grunnverdi om at nemndene først og fremst skal
behandle og ikke straffe («tratar, não punir»), blir
straffelignende reaksjoner derimot betraktet som
en siste utvei.90
Intervensjonstilnærmingen har fellestrekk
med det som kalles terapeutisk jus («therapeutic
jurisprudence»).91 Det terapeutiske perspektiv
innebærer at psykologiske og sosiale faktorer
utgjør en viktig del av tilnærmingen, og at intervensjonen skal tilpasses den enkeltes behov og
endringsvilje her og nå.92

6.2.6.2

Nemndenes sammensetning og
organisering
Nemndenes virksomhet er styrt av lov nr. 30/2000
og nr. 130-A/2001. Det er etablert nemnder i hvert
av Portugals 18 distrikter.93 Hver nemnd består av
tre faste nemndsmedlemmer, hvorav én er
nemndsleder, jf. lov nr. 30/2000 artikkel 7. Et av
nemndsmedlemmene skal være jurist94 og oppnevnes av justisministeriet. De to øvrige skal ha rusfaglig ekspertise og oppnevnes av helseministeriet. I
en ikke-uttømmende opplisting av yrkesgruppene
disse nemndsmedlemmene kan velges fra, nevnes
leger, psykologer, sosiologer og sosialarbeidere.
Det fremgår av SICADs retningslinjer for nemndenes arbeid at nemndsmedlemmene velges blant
høyerestående offentlige tjenestepersoner.95
89
90

91

92
93
94
95

Silvestri (2014) s. 16.
Silvestri (2014) s. 16. Se også SICAD (2013) s. 6. I regjeringens strategidokument, blant annet på s. 39, omtales straff
som ultima ratio.
Se David Wexler (2013): Therapeutic Jurisprudence: The
Law as a Therapeutic Agent. Wexler (2013, s. 27) beskriver
terapeutisk juss som «an attempt to humanize the law by
incorporating insights from psychology, criminology, and
social work into the law and its administration». Dette
handler om at retten er noe mer enn et redskap for regulering og instrumentell konfliktløsning.
Se SICAD (2013).
EMCCDA (2011a).
Ordlyden i den engelske oversettelsen av loven er «legal
expert».
SICAD (2013) s. 7. Ordlyden i den engelske oversettelsen
er «senior public servants».
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Nemndsmedlemmene bistås av et tverrfaglig
sekretariat.96 Sekretariatet består gjerne av 3 til 5
personer, og denne funksjonen koordineres av
SICAD.97 Sekretariatet kan inneha psykologfaglig, juridisk og sosialfaglig kompetanse. Det tverrfaglige teamet ivaretar funksjoner knyttet til blant
annet å evaluere personens tilstand, å etablere
kontakt med helsetjenester og å undersøke om
den behandling som inngår som et vilkår for
prøvetid, faktisk gjennomføres.98
For å oppfylle sine lovbestemte oppgaver kan
nemndene hente inn bistand fra andre offentlige
myndigheter (sosial- og helsesektoren, politi og
andre administrative instanser) etter behov i den
enkelte sak, jf. lov nr. 30/2000 artikkel 9 nr. 2.
Nemndene er organisert med sikte på å
sikre99
– fleksibilitet: Avgjørelsene skal i stor grad baseres på skjønn.
– lokal orientering: Oppfølgingen skal være tilpasset lokale forhold og tjenestetilbud.
– informasjon: Det legges vekt på å gi informasjon og råd om bruk av narkotika.
– brukermedvirkning: Den enkelte skal gis
anledning til å bli hørt.
– myndiggjøring: Brukeren skal gis bedre evne
til å foreta reflekterte valg om konsekvensen av
videre bruk av narkotika.
Nemndene samarbeider med andre instanser, herunder politiet, utdanningsinstitusjoner og sivilsamfunnet, og det er etablert avtaler og protokoller for slikt samarbeid.100 Utvalget kjenner
ikke til andre land som har valgt tilsvarende organisatorisk løsning for å håndtere narkotikalovbrudd.

6.2.6.3 Nemndenes saksbehandling
Når en person møter for nemnda, vil saksbehandlingen innebære et visst element av utspørring og
en mulighet for kontradiksjon og medvirkning.
Møtet skal være uformelt og foregår i et ordinært
møterom, hvor det er et bevisst mål å unngå å
skape et asymmetrisk maktforhold mellom deltagerne.101

En ansatt i nemndas sekretariat gir parten
informasjon om prosessen, mulighet til å stille
spørsmål og til eventuelt å korrigere opplysninger
som nemnda allerede har mottatt om personen og
vedkommendes rusmiddelbruk.
Omfanget av informasjonsinnhenting og vurderinger kan tilpasses behovene i den enkelte sak.
Dersom parten benekter at stoffet saken gjelder,
er narkotisk eller psykoaktivt, eller hvis politiet
har gitt uttrykk for tvil om dette, skal nemnda
sørge for analyse av stoffet så langt det er nødvendig for å avklare sakens faktum.102
Informasjonsinnhentingen og kartleggingen
som er beskrevet i tabell 6.1, gjøres hovedsakelig
av nemndas sekretariat. Et medlem av sekretariatet legger frem saken for minst to av nemndsmedlemmene, som treffer avgjørelse i saken.103
Nemndens vurdering av personens rusmiddelbruk, og hvilke tiltak eller sanksjoner som fremstår passende, legges frem for personen, som gis
mulighet til å uttale seg. I møtet med nemnda kan
det fastsettes datoer for videre oppfølging av personen.104
Møtene i nemndene er lukket for allmennheten, men lederen av nemnda kan tillate at en
støtteperson er til stede dersom parten ønsker
det.105 Parten kan be om at en behandler etter
eget ønske kan delta i saksbehandlingen.106
Nemnda kan, på eget initiativ eller etter anmodning fra parten, innkalle medlemmer av partens
husstand eller partens nærmeste pårørende for å
belyse partens historikk og livssituasjon, samt for
å involvere familiemedlemmer i oppfølgingen av
parten.107 Nemnda kan, på eget initiativ eller etter
anmodning fra parten, innkalle tjenestepersonen i
politiet som har skrevet innrapporteringen, til
nemnda for å belyse sakens faktum.108
I utgangspunktet kan møtet med personen
inneholde momentene som er beskrevet i tabell
6.1.
Personen er lovpålagt å møte for nemnda. Hvis
personen ikke møter opp, skal nemndas leder ta
alle nødvendige skritt for å komme i kontakt med
personen og forsøke å motivere personen til å
møte opp innen en ny, rimelig frist, jf. lov 130-A
artikkel 13 nr. 3. Hvis dette ikke lykkes etter gjentatte forsøk, som også kan involvere bruk av opp-

96

102

97

103

Se Decreto-Lei n.º 130-A/2001 artikkel 6 og 7.
SICAD (2013) s. 7.
98
Decreto-Lei n.º 130-A/2001 artikkel 7. Se også Silvestri
(2014) s. 11–12.
99
Se Silvestri (2014) og SICAD (2013).
100
SICAD (2019a) s. 143.
101
Silvestri (2014) s. 20.

121
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Decreto-Lei n.º 130-A/2001 artikkel 17.
Decreto-Lei n.º 130-A/2001 artikkel 35.
104
Silvestri (2014) s. 17–18.
105
Decreto-Lei n.º 130-A/2001 artikkel 13 nr. 6.
106
Decreto-Lei n.º 130-A/2001 artikkel 19.
107
Decreto-Lei n.º 130-A/2001 artikkel 15.
108
Decreto-Lei n.º 130-A/2001 artikkel 18.

122

NOU 2019: 26

Kapittel 6

Rusreform – fra straff til hjelp

Første fase: Evaluering

Tabell 6.1 Skjematisk fremstilling av mulig innhold i nemndsmøtet1
1. Strukturert intervju og
anamnese

Innhenting av opplysninger om personlige, familiære og sosiale
forhold, personens nåværende og tidligere bruk av narkotika
(herunder frekvens og kontekst for bruk). Intervjueren skal
være oppmerksom på mulige tegn til psykiske lidelser

2. Vurdering av motivasjon

Vurdering av risikoen ved bruk av narkotika og personens
motivasjon for endring og vilje til å ta imot behandling
Kan utelates dersom risikoen ved personens rusmiddelbruk
anses å være lav (se nedenfor)

3. Vurdering av narkotikabruk

Vurdering av narkotikarelaterte problemer
Bruk av ASSIST (Alcohol, Smoking and Substance Involvement
Screening Test) for å kartlegge grad av avhengighet

4. Nærmere vurdering av problemer knyttet til narkotikabruk

Kliniske (fysiske og mentale) problemer
Sosial fungering og nettverk

Andre fase: Individuell intervensjon

Hvordan personen forholder seg til egen narkotikabruk og
problemer knyttet til bruk
5. Evaluering av risikonivå

Lav / moderat / høy

Valg av strategi for intervensjonen, basert på risikonivå.
Sanksjoner inngår som ett av
flere mulige virkemidler i
intervensjonen

Lav risiko

Forebygging og opplæring

Moderat risiko

Bevisstgjørende motivasjonssamtale.
Oppfølging og henvisning til
eventuelle tjenester personen
har behov for

Høy risiko

Bevisstgjørende motivasjonssamtale. Monitorering og oppfølgning samt henvisning til
spesialiserte helsetjenester
Dersom personen har injisert
rusmidler i løpet av de siste tre
månedene, henvises personen
alltid til spesialiserte helsetjenester

1 Tabellen bygger videre på en oversikt utarbeidet av nemnda i Aveiro, som er gjengitt på engelsk i Silvestri (2014) s. 18, oversatt
av utvalget fra engelsk til norsk. Bearbeidelsen baserer seg på SICAD(2013) kapittel 4, Silvestri (2014) s. 17–18 og samtale med
kilder i Lisboa.

søkende tjenester på stedet,109 ber nemnda politiet om å forkynne et innkallingsbrev for personen. Hvis det fortsatt ikke lykkes å få tak i personen, forsøker nemnda å spore opp personen ved å
kontakte helse- og sosialtjenester, sjekke om vedkommende er innlagt på sykehus eller innsatt i
fengsel. Ifølge opplysninger mottatt fra SICAD
under utvalgets studietur kan det i ytterste konse109

Opplysning mottatt fra en ansatt ved nemnda i Lisboa i
møte med utvalgets sekretariat.

kvens være straffbart å unnlate å møte etter å ha
mottatt et forkynt innkallingsbrev, men det er
ukjent i hvilken grad et slikt straffebud håndheves.
Dersom personen ikke møter, kan nemnda
behandle saken og treffe vedtak, jf. lov 130-A/
2001 artikkel 13 nr. 5.
Ifølge SICAD oppfyller de aller fleste pålegget
om å møte. En undersøkelse gjennomført i 2015
viste at dette var tilfelle i mer enn 92,7 prosent av
sakene.110
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6.2.6.4

sent av saker henvist fra politiet og 15 prosent fra
domstolene.112
Statistikken om saksinntak viser at de som
møter for nemnda er unge. I figur 6.2 er personene som ble innkalt i 2018, fordelt på aldersgrupper. Som det fremgår, utgjør personer i alderen
16–24 år litt over halvparten (52,6 prosent) av alle
innkalte personer.
Dette kan indikere at politiet er særlig oppmerksomme på unges rusmiddelbruk og prioriterer å gripe inn overfor unge. Bekymringen kan ha
sammenheng med at unge blir betraktet som mer
sårbare og mindre i stand til å overskue konsekvensene av fortsatt bruk av rusmidler. En tanke
om at inngripen er mer legitim og hensiktsmessig
for denne gruppen enn for andre, og den uttalte
målsettingen i regjeringens narkotikastrategi om
å forhindre bruk av narkotika særlig i de yngre
delene av befolkingen, kan ligge til grunn for
dette. Tallene kan også være et utslag av at unge
mennesker eksperimenterer med narkotika, og at
eksperimenteringen avtar i voksen alder.
Det er også et markant trekk ved sakene at det
store flertallet gjelder menn. Kjønnsfordelingen var
i 2018 91 prosent menn og 9 prosent kvinner.113 I
2017 var de tilsvarende prosentandelene henholdsvis 92,6 og 7,4.114 Den mannlige overvekten er

Rett til å la seg bistå av advokat og
klagerett

Parten kan la seg bistå av en advokat i saken, og
nemnda kan oppnevne advokat på partens vegne
dersom det anses nødvendig.111
Parten kan kreve rettslig overprøving av nemndas avgjørelser om reaksjoner etter alminnelige
bestemmelser i portugisisk rett om administrative
lovbrudd, jf. lov nr. 130-A/2001 artikkel 31 og forutsetningsvis artikkel 8 nr. 2.

6.2.6.5

Kapittel 6

Statistikk om saksbehandlingen i
nemndene: antall saker, typer rusmidler
og egenskaper ved innkalte personer

Antall saker samt fordeling på kjønn, alder og arbeid
eller utdanning
Figur 6.1 viser antallet saker for nemndene og
antall enkeltpersoner som er innkalt per år, for
årene 2001–2018. Som det fremgår, har nemndenes saksmengde økt mer eller mindre jevnt siden
2001, med et fall i antall saker fra 12 847 i 2017 til
11 201 i 2018.
Selv om politiet har den primære rollen som
avdekker og henviser, fungerer også domstolene
som en inngang til nemndene. I 2018 ble 85 pro-

112

SICAD, (2019a) s. 141. Silvestri (2014 s. 15) opplyser at
andelen saker som ble henvist fra domstolene, varierte fra
14 prosent til 30 prosent av totalen i årene 2002–2013, ifølge
tall forfatteren innhentet fra SICAD.
113
SICAD (2019a) s. 143.
114
SICAD (2019b).

110

SICAD, «The intervention of the Commissions for the Dissuasion of Drug Addiction and changes behavior from the
perspective of the indicted. Decriminalization: 15 years
later», presentasjon datert juni 2017.
111
Decreto-Lei n.º 130-A/2001 artikkel 13 nr. 1.
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Figur 6.1 Antall saker og innkalte personer
Kilde: SICAD (2019a).
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Figur 6.2 Aldersfordeling i 2018
Kilde: SICAD(2019a) s. 143.

interessant, siden det ikke gjenspeiler de reelle
kjønnsforskjellene i rusbruk i befolkningen.115 Tall
fra EMCDDA for 2016 viser at 5 prosent av kvinnene og 10,9 prosent av mennene i alderen 15–34
år rapporterte at de hadde brukt cannabis siste år.
Som det fremgår nedenfor, gjelder de fleste sakene
som nemndene behandler, cannabis. For kokain
var de tilsvarende tallene 0,3 prosent for kvinner og
0,4 prosent for menn. I hele EU er det kjønnsforskjeller i bruk av narkotika, men kjønnsforskjellene
varierer betydelig mellom land.116
Overrepresentasjonen av menn kan ha sammensatte årsaker. Det kan blant annet ha sammenheng med at menn av ulike grunner oftere får politiets oppmerksomhet enn kvinner. Forskning på
åpne russcener i Norge har vist at flere menn enn
kvinner oppholder seg der.117 Unge og vanskeligstilte gutter som lever under trangbodde og usatte
familieforhold, inntar oftere rusmidler i offentlige,
politiovervåkede områder, i mangel av andre
meningsfulle aktiviteter og alternativer.118 Politiets
aktiviteter og prioriteringer av en sterkere
patruljeringsinnsats i det som betraktes som belastede nabolag, høyner risikoen for å bli tatt i
bestemte områder mer enn andre.119 Det kan antas
at kvinnelige brukere sjeldnere blir utsatt for politi115

EMCDDA (2019c), se avsnittet om «Drug use».
EMCCDA (2005a).
117
Gjersing og Sandøy (2014).
118
Domosławski (2011).
119
Skogan (2006).
116

ets oppmerksomhet fordi de i mindre grad bruker
rusmidler åpenlyst, ofte har en mer perifer rolle i
den gatenære illegale rusøkonomien og ikke like
ofte er involvert i narkotikarelatert kriminalitet.
Kjønnede offerkonstruksjoner kan også bidra til at
hjelpe- og kontrollapparatet behandler kvinnelige
brukere mildere, fordi kvinner blir oppfattet som
mer sårbare og stigmautsatte enn menn.120 Under
utvalgets besøk i Portugal ble denne antagelsen
bekreftet av et nemndsmedlem i Lisboa, som kommenterte at politiet i større grad velger å la kvinner
slippe å møte for nemnda av slike grunner.
At menns narkotikarelaterte kriminalitet
oftere blir avdekket, handler også om kjønnsforskjeller i risikooppfatninger og risikoavvergelsesstrategier.121 En bestemt mannlig selvpresentasjonsform, en form for gateopptreden, kan påkalle
politiets oppmerksomhet.
Under utvalgets studietur til Portugal ble det
opplyst at personer med minoritetsbakgrunn i
mindre grad kontakter helsetjenestene for å få
behandling for rusproblemer. Det var ikke mulig å
fremskaffe statistikk som belyser i hvilket omfang
personer med minoritetsbakgrunn blir innkalt til
nemndene.
Når det gjelder brukernes sosiale bakgrunn,
er tilgjengelig statistikk noe begrenset, men det
finnes data for personenes arbeids- og utdanningssituasjon, se figur 6.3.
120
121

Lundeberg og Mjåland (2017).
Grundetjern (2015).
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Figur 6.3 Innkalte personers primære beskjeftigelse i 2018
Kilde: SICAD(2019a) s. 143.

De aller fleste ble ikke klassifisert som rusavhengige, og få ble ansett å ha et alvorlig rusproblem. I
2018 ble det foretatt en vurdering av rusavhengighet for 7 656 av de totalt 10 517 personene som var
innkalt. Figur 6.4 A viser avhengige og ikkeavhengige. Av de 7 656 personene ble risiko knyttet til bruk kartlagt for 5 681 personer. Resultatene fremgår av figur 6.4 B.
Utviklingen i antallet personer vurdert som
enten rusavhengige eller ikke rusavhengige i
årene 2001–2018 er vist i figur 6.5.
På den ene side kan den lave andelen rusavhengige fremstå påfallende, ettersom personer
med rusproblemer er en brukergruppe det vil
kunne antas at politiet oftere kommer i kontakt
med, og som kan ha behov for oppfølging. At
rusavhengige ikke utgjør en større andel i statistikken, kan tenkes å skyldes at politiet allerede er
kjent med brukerne og vet at brukerne allerede

har kontakt med hjelpetiltak. Nytten av å reagere
formelt fra politiets side kan i slike tilfeller fremstå
som begrenset. En slik antagelse er forenelig med
det faktum at de aller fleste som innkalles, ikke er
registrert med tidligere overtredelser av det sivilrettslige narkotikaforbudet, se figur 6.6.
På den annen side kan disse tallene være et
utslag av at det i stor grad er unge mennesker
som bringes inn for nemndene (se aldersfordelingen ovenfor) og et resultat av særskilt oppmerksomhet rettet mot unge menneskers narkotikabruk fra politiets side. Disse tallene kan også
henge sammen med at opplysningene om overtredelsen oppbevares i fem år. Dersom det ikke oppdages nye overtredelser i femårsperioden destrueres saksmappen. Etter destruering av saksmappen behandler nemndene en eventuell ny overtredelse begått av personen som førstegangsovertredelse av forbudet.
De aller fleste sakene omhandler bruk av cannabis, se figur 6.7. Dette er ikke overraskende, i og
med at cannabis er det desidert mest brukte illegale
rusmiddelet i befolkningen, også i Portugal. En feltstudie fra 2014 konstaterte at et meget betydelig flertall av sakene gjaldt rekreasjonsbrukere av cannabis
som var tatt for første gang.124 Dette synes å være
forenelig med tall for 2017. Nesten ingen av tilfellene
gjaldt bruk av amfetamin eller hallusinogener.125

122

124

Statistikk fra perioden 2001–2013 viste at 40
prosent var i arbeid, 28 prosent hadde oppgitt status som arbeidsløs, 18 prosent som elever/studenter og 4 prosent var innsatt.122 I 2018 hadde de aller
fleste (9 223 av 10 517) sivilstatus som enslig.123
Personens forhold til rusmidler: Vurdering av avhengighet og risiko samt type rusmiddel

Tall fra Silvestri (2014), som har studert CDT-avgjørelser i
perioden 2011–2013.
123
SICAD (2019a), s. 144.

125

Silvestri (2014) s. 14.
Se også Silvestri (2014), som fant at under 1 prosent av tilfellene gjaldt amfetamin eller hallusinogener.
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A. Andel med og uten rusavhengighet (2018 n = 7 656)

B. Risikovurdering (2018, n = 5 681)

Rusavhengige

Høy risiko

Moderat risiko

Ikke-rusavhengige

Moderat risiko, og skadelig bruk

Lav risiko

Figur 6.4 Utfall av vurdering av rusavhengighet og vurdering av risiko i 2018
Kilde: SICAD (2019a) s. 149.
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Figur 6.5 Andel personer vurdert som enten rusavhengige eller ikke rusavhengige, 2001–2018
Kilde: Tall mottatt fra SICAD.

Saker som gjaldt bruk av flere stoffer, gjaldt
ofte enten kokain og heroin eller kokain og cannabis, se figur 6.8.

6.2.6.6 Nemndenes vedtak
Oversikt
Figur 6.9 viser nemndenes vedtak fordelt på
ulike typer utfall for årene 2001–2017. Som det

fremgår, har det vært en betydelig vekst i antallet vedtak fra første hele år i 2002 til 2017, med
to tydelige «bølgedaler» i perioden 2004–2008
og 2010–2012. Flertallet av vedtakene gjelder
ikke-avhengige personer som får saken stilt i
bero, jf. lov nr. 30/2000 artikkel 11 nr. 1. I 2017
ble i underkant av 10 prosent av sakene stanset
mens en person som ble ansett som rusavhengig, mottar behandling. I underkant av 20 prosent av vedtakene i 2017 innebar en reaksjon, for
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Figur 6.6 Første gangs overtredelse eller gjentatt overtredelse av narkotikaforbudet i perioden 2001–2017
Kilde: Tall mottatt fra SICAD.
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Figur 6.7 Oversikt over fordeling av type narkotika i nemndas saker i perioden 2001–2017
Kilde: Tall mottatt fra SICAD.

eksempel overtredelsesgebyr eller pålegg om
jevnlig oppmøte ved en helsestasjon eller annet
sted bestemt av nemnda. I de følgende avsnittene gjennomgås de mulige utfallene av nemndenes saksbehandling: stansing av saken med
prøvetid, reaksjon, betinget reaksjon eller betinget fullbyrdelse, samt frifinnelse.

Stansing av saken med prøvetid, jf. artikkel 11
I tilfeller der det ikke er registrert tidligere overtredelser begått av parten, og parten ikke er rusavhengig, skal saken stanses, jf. lov nr. 30/2000
artikkel 11. Dette innebærer at partens rusmiddelbruk kartlegges og forholdet registreres, og at
saken deretter stilles i bero i inntil to år, jf. artikkel
13 nr. 1. Det kan treffes en begrunnet avgjørelse
om å forlenge denne perioden med ett år. Dersom
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Figur 6.8 Kombinasjoner av narkotika (2001–2017)
Kilde: Tall mottatt fra SICAD.
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Figur 6.9 Type vedtak fordelt på år (2001–2017)
Kilde: Tall mottatt fra SICAD.

saken gjelder en part uten rusavhengighet, og
parten ikke på nytt tas for narkotikabruk i løpet av
denne perioden, skal saken lukkes, jf. artikkel 13
nr. 2 bokstav a.
I tilfeller der det ikke er registrert tidligere
overtredelser begått av parten, og parten er
rusavhengig, skal saken stanses dersom parten
samtykker til behandling, jf. artikkel 11 nr. 2.
Dersom det foreligger samtykke til behandling
fra en part med rusavhengighet, kan nemnda

stanse saken også i tilfeller der det er registrert
tidligere overtredelser begått av parten. Når
saken stanses på grunnlag av partens samtykke
til å ta imot behandling, skal det avklares hvilken
institusjon parten skal behandles av, og institusjonen skal rapportere til nemnda hver tredje
måned om hvorvidt behandlingen fremdeles
pågår eller er avbrutt, jf. artikkel 12 nr. 3.
Såfremt parten ikke avbryter behandlingen av
grunner som kan klandres parten selv,126 skal
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saken lukkes ved utløpet av prøvetiden, jf. artikkel 13 nr. 2 bokstav b.
Som omtalt i punkt 6.2.6.5 ovenfor destrueres
opplysningene om en persons overtredelse av forbudet etter fem år, dersom det ikke er avdekket
nye overtredelser. Etter destruering regnes en
eventuell ny overtredelse som et førstegangstilfelle.
En avgjørelse om å stanse saken kan ikke
overprøves, jf. artikkel 11. nr. 4.
Reaksjon, jf. artikkel 15–18
I henhold til lov nr. 30/2000 artikkel 15 nr. 1 kan
overtredelse av forbudet mot bruk, erverv og
besittelse sanksjoneres ved overtredelsesgebyr
eller ikke-økonomiske reaksjoner. Reaksjoner
skal i henhold til artikkel 15 nr. 3 anvendes med
sikte på å forhindre bruken av narkotika og psykotrope stoffer. Ved avgjørelsen skal det tas hensyn
til følgende momenter, jf. samme bestemmelse
nr. 4:
a. overtredelsens alvorlighetsgrad
b. brukerens skyldgrad ved overtredelsen
c. hva slags type stoff overtredelsen gjelder
d. om bruk skjedde på offentlig eller privat sted
e. i tilfelle bruk på offentlig sted: hvilket offentlig
sted
f. i tilfelle ikke-avhengig bruker: om bruken har
skjedd leilighetsvis eller vanemessig
g. brukerens personlige økonomiske forhold
Overtredelsesgebyr kan bare ilegges personer som
ikke er rusavhengige, jf. artikkel 15 nr. 1 og 2.
Gebyret fastsettes innenfor rammer angitt i lovens
artikkel 16. Bestemmelsen angir to ulike nivåer,
avhengig av hvilken klassifisering stoffet saken
gjelder har i Portugals narkotikalovgivning. Dersom saken gjelder for eksempel heroin, kokain,
MDMA eller amfetamin,127 kan det fastsettes et
gebyr på minimum € 25 og maksimum € 600, jf.
artikkel 16 nr. 1.128 Dersom saken gjelder for
eksempel cannabis129 kan det fastsettes et gebyr
på minimum € 25 og maksimum € 150, jf. artikkel
16 nr. 2. Gebyrets størrelse i hver enkelt sak,
126

Vilkårets ordlyd i den engelske oversettelsen er at personen «undergoes treatment and does not interrupt it
unduly», jf. artikkel 13 nr. 2 bokstav b.
127
Stoffer inntatt i henholdsvis liste I-A, I-B, II-A og II-B i medhold av narkotikaloven.
128
Lovteksten angir et minimumsnivå i den tidligere valutaen
escudo. Maksimumsgrensen i artikkel 6 nr. 1 følger den
nasjonale minstelønnen, som i 2019 ble oppgitt å være
€ 600.
129
Stoffer inntatt i henholdsvis liste I-C og IV i medhold av
narkotikaloven.
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innenfor disse rammene, fastsettes etter en individuell vurdering. Utvalget har fått opplyst fra
nemnda i Lisboa at et normalt nivå for overtredelsesgebyr der en person tas med cannabis for
annen gang (første gangen blir saken stanset, se
ovenfor), ofte vil være fra € 30 til € 40, avhengig av
mengden. Deretter kan nivået øke gradvis ved
gjentagelser.
Nemndene har kompetanse til å ilegge en
rekke ikke-økonomiske reaksjoner, jf. artikkel 17
nr. 2:
a. yrkesforbud for eksempel ved yrker som krever autorisasjon (og lignende), dersom yrkesutøvelsen kan medføre en fare for brukerens
eller andres helse
b. forbud mot å oppholde seg på bestemte steder
c. forbud mot å omgås (gi husvære, oppsøke, ta
imot besøk av) visse personer
d. forbud mot å forlate landet uten særskilt tillatelse
e. plikt til jevnlig oppmøte på et sted bestemt av
nemnda
f. tap av retten til å besitte og bære våpen
g. beslag av gjenstander som tilhører brukeren,
dersom disse medfører en risiko for brukeren
eller for omgivelsene, eller dersom det er nærliggende at gjenstandene benyttes til fremtidige lovbrudd
h. tap av retten til å disponere over midler som
brukeren mottar fra offentlige myndigheter,
som skal disponeres av CDT på brukerens
vegne dersom brukeren samtykker i dette
Varigheten av reaksjoner etter artikkel 17 nr. 2
skal være på minst én måned og maksimalt tre år,
jf. artikkel 24.
Som et alternativ til gebyr etter artikkel 16 og
reaksjonene nevnt i artikkel 17 nr. 2 kan saken i stedet avgjøres ved at parten pålegges å gi et pengebidrag til en veldedig organisasjon eller avtjene
samfunnsnyttig tjeneste, jf. artikkel 17 nr. 3. Dette
kan bare besluttes med partens samtykke.
Dersom nemnda på grunnlag av brukerens
personlige forhold, samt typen og mengden narkotika som er brukt, legger til grunn at brukeren
ikke vil begå nye overtredelser, kan forholdet
avgjøres ved at nemnda gir parten en advarsel, jf.
artikkel 18 nr. 1, jf. artikkel 17 nr. 1. Advarselen
skal omfatte en muntlig reprimande, hvor parten
advares om konsekvensene av sine handlinger og
gis en sterk oppfordring om ikke å begå nye overtredelser, jf. artikkel 18 nr. 2.
Figur 6.10 viser antallet reaksjoner fra 2001
(kun annet halvår) til 2017. Som det fremgår, har
det vært en vekst i bruken av reaksjoner.
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Figur 6.10 Reaksjoner fordelt etter type, 2001–2017
Kilde: Tall mottatt fra SICAD.

Betinget reaksjon og betinget fullbyrdelse, jf. artikkel 14
og 19
Selv om vilkårene for ileggelse av en reaksjon er
oppfylt, kan nemnda beslutte å gjøre reaksjonen
betinget hvis saken gjelder en part som er rusavhengig, og parten samtykker til å ta imot behandling, jf. artikkel 14. Ved ileggelse av en betinget
reaksjon fastsettes det en prøvetid på inntil tre år,
jf. lov nr. 30/2000 artikkel 14 nr. 2. Dersom parten
i løpet av prøvetiden avbryter eller ikke påbegynner behandlingen, og dette skyldes forhold som
parten selv rår over,130 kommer reaksjonen til
anvendelse, jf. artikkel 14 nr. 3. I motsatt fall lukkes saken uten at reaksjonen kommer til anvendelse, jf. artikkel 14 nr. 4.
Nemnda kan også gjøre fullbyrdelsen av en allerede besluttet reaksjon betinget, jf. artikkel 19.
Dette kan gjøres dersom saken gjelder en part
som er rusavhengig, og det enten ikke finnes plausible behandlingstilbud for personen eller personen ikke samtykker til behandling, jf. artikkel 19
nr. 1. I slike tilfeller skal det fastsettes vilkår om at
personen jevnlig melder seg til en helsetjeneste
130

I den engelske oversettelsen av loven er vilkåret formulert
på følgende måte: «[…] for reasons attributable to him or
her […]», jf. artikkel 14 nr. 3.

med sikte på en forbedring av personens tilstand.
Betinget fullbyrdelse av en reaksjon kan også
besluttes dersom saken gjelder en part som ikke
er rusavhengig, såfremt dette etter nemndas vurdering fremstår som hensiktsmessig med tanke
på å oppnå målet om å forhindre nye overtredelser, jf. artikkel 19 nr. 2.
Uavhengig av om parten anses rusavhengig
eller ikke, kan nemnda ved en avgjørelse om
betinget fullbyrdelse fastsette vilkår som nevnt i
artikkel 7 nr. 2 bokstav a til d (se omtale ovenfor),
jf. artikkel 19 nr. 3. Prøvetiden for betinget fullbyrdelse etter artikkel 19 skal settes til minst én
måned og maksimalt tre år, jf. artikkel 24. Ved
prøvetidens utløp lukkes saken, og reaksjonen
faller bort, med mindre parten gjentatte ganger
har brutt vilkårene i avgjørelsen, jf. artikkel 23.
Frifinnelse
Dersom kommisjonen kommer til at sakens faktum ikke innebærer noen overtredelse av forbudet mot bruk av narkotika, eller mot erverv eller
besittelse av narkotika til egen bruk, skal saken
avsluttes, jf. lov nr. 130-A/2001, artikkel 27 nr. 1.
Saken registreres da kun for statistiske formål.
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6.2.7

Utviklingen i Portugal etter reformen

6.2.7.1

Utfordringer med å analysere effekter av
avkriminalisering og andre tiltak i
Portugals rusreform
En undersøkelse av virkningene av reformen i
Portugal må ta høyde for at avkriminaliseringen til
en viss grad kan ses som en videreføring av en
utvikling som hadde begynt før avkriminaliseringen trådte i kraft i 2001.131 Som vist i punkt
6.2.2.2 inneholdt den tidligere narkotikalovgivningen mekanismer som gjorde det mulig å unnlate å
straffe brukere. Brukere som fikk en straff før
reformen, ble i praksis ilagt en bot.132 Bruk, innehav og erverv forble ulovlig etter reformen, men
er ikke lenger straffbart. Derimot finnes det en
hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr, som riktignok bare benyttes i en liten andel av sakene, se
punkt 6.2.6.6 ovenfor. Politiet er ansvarlig for
avdekking av narkotika også som følge av reformen. Antallet narkotikarelaterte møter mellom
politiet og befolkningen ble ifølge Laqueur ikke
endret etter reformen, se punkt 6.2.7.7 nedenfor.
Slike elementer av kontinuitet før og etter reformen har betydning for i hvilken grad det fremstår
nærliggende å anta en årsakssammenheng mellom reformen og utviklingen i Portugal i årene fra
2001 og til i dag.
De mulige effektene av lovendringer og satsinger som inngikk i reformen, kan heller ikke
bedømmes uavhengig av konteksten i Portugal på
slutten av 1990-tallet, herunder den politiske oppslutningen som muliggjorde reformen.133 Utviklingene som beskrives, må også ses i lys av at bredere europeiske og globale trender kan ha betydning for utviklingen innenfor et gitt enkeltland.
6.2.7.2 Stigma
Reduksjon av stigmatiseringen av personer som
bruker narkotika, var et viktig mål for reformen,
og dette trekkes også frem av flere som en viktig
konsekvens av reformen. I forskningen på Portugal-modellen er det i liten grad undersøkt empirisk hvilke forhold i straffesakskjeden som faktisk
virket stigmatiserende, og i så fall på hvilken
måte, og hvordan den sivilrettslige tilnærmingen
og de ulike reaksjonene som erstattet straff, fak131

Laqueur (2015) s. 748.
Laqueur (2015) s. 748. Mindre enn 1 prosent av innsatte i
fengsel året før reformen sonet straff for besittelse av
narkotika.
133
Slik det også er lagt til grunn i for eksempel en utredningsrapport om narkotikapolitikk fra Storbritannias innenriksdepartement, se Home Office (2014) s. 51.

131
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tisk har bidratt til redusert opplevd stigma. Dr.
João Goulão, som var en av opphavspersonene for
reformen og i dag leder for SICAD, har uttalt:
«[T]he biggest effect has been to allow the stigma
of drug addiction to fall, to let people speak clearly
and to pursue professional help without fear.»134
Det finnes flere eksempler på slike utsagn fra
ansatte i nemndssystemet.135
Avstigmatisering og hjelpesøkende adferd følger ikke nødvendigvis av en avkriminalisering,
men avhenger av hva som erstatter straff, måten
andre reaksjoner pålegges brukere av narkotika
og hvordan de følges opp. At brukere etter avkriminalisering slipper straff og strafferegistrering
og belastningene knyttet til dette, kan bidra til å
begrense stigmatisering. Straff innebærer i seg
selv en moralsk fordømmelse som uunngåelig i
større eller mindre grad vil virke stigmatiserende.
Dette uttrykket for fordømmelse kan sies å være
en del av formålet med bruk av straff (se kapittel
12).
Som omtalt ovenfor skal oppmøte for nemnda
skje innen en frist på 72 timer etter hendelsen.136
Saken behandles og avgjøres dermed innen svært
kort tid, noe som kan antas å innebære en redusert belastning for personen saken gjelder.

6.2.7.3

Brukernes erfaringer med nemndene og
synet på egen bruk av rusmidler etter
intervensjonen
Et viktig hensyn i vurderingen av nemndenes
virksomhet er brukernes erfaring med nemndsprosessen. Et hovedformål med å erstatte en
straffesaksmodell med en nemndsmodell var å
redusere og fjerne unødig stigma som fulgte med
å bli gjenstand for straffeforfølgning.
Under studiereisen til Portugal møtte utvalget
representanter fra brukerforeningen Consumidores Associados Sobrevivem Organizados (CASO).
De ga uttrykk for at det var stor variasjon mellom
de ulike provinsene i nemndenes behandling av
saker, noe som kunne føre til manglende forutberegnelighet. Dette kan knyttes til den store graden av skjønn som lovverket gir nemndsmedlemmene når saken gjelder personer med rusavhengighet.
Nemndenes arbeid kan også vurderes ut fra
dens virkninger på personenes rusmiddelbruk
og helse, altså om nemndene bidrar til å redu-

132

134

Hawkes (2011).
Se gjengivelse i Laqueur (2015) s. 768 og Silvestri (2014)
s. 35.
136
Se Decreto-Lei n.º 130-A/2001 artikkel 11 nr. 1.
135
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sere samlede negative konsekvenser av narkotikabruk. SICAD gjennomførte en undersøkelse
av hvordan personer oppfattet nemndsprosessen, og hvilken betydning reaksjonene og oppfølgingen fra nemnda har hatt for omfang av
rusmiddelbruk og problematisk bruk samt
endringer i risikobevissthet og helse- og livssituasjon.137 Hovedfunn som fremgår av det
engelskspråklige sammendraget, er blant annet
følgende:
– 61 prosent svarte bekreftende på spørsmål om
de tror kontakten med nemnda bidro til å forandre deres oppfatninger om narkotika. 26 prosent svarte at de hadde fått økt kunnskap om
virkningene av narkotika.
– 52 prosent svarte at de hadde fått mer kunnskap om risiko forbundet med narkotika. Blant
dem som hadde sporadisk eller jevnlig bruk av
cannabis som ikke ble klassifisert som problematisk bruk, hadde en tredjedel fått økt risikooppfatning.
– 74 prosent svarte at kontakten med nemnda
hadde betydning for endring av egen narkotikabruk, hovedsakelig at de hadde avsluttet
eller redusert egen narkotikabruk. 20 prosent
svarte at kontakten med nemnda hadde betydning for endring av eget konsum av alkohol.
– For 56 prosent av respondentene var det ingen
endring på spørsmålet om de hadde brukt
narkotika nylig (siste 30 dager). 42 prosent av
respondenter som tidligere hadde svart bekreftende, svarte nå avkreftende. 2 prosent som tidligere hadde svart avkreftende, svarte nå
bekreftende.
– Blant dem som fortsatt brukte cannabis, oppga
en tredjedel at de nå hadde en lavere bruksfrekvens. En fjerdedel av dem som hadde brukt
alkohol og narkotika, hadde sluttet med blandingsbruk.
– 89 prosent svarte at de anså nemndene som et
viktig eller svært viktig alternativ til domstolene.
137

SICAD har utarbeidet en kortfattet oversikt med hovedfunn i studien på engelsk, se SICAD (2017a) og SICAD
(2017b). Spørreundersøkelse ble gjennomført før intervensjonen (T0) i 2014 og etter at intervensjonen var gjennomført (T1), inntil første trimester av 2016. Studien omfatter
også en analyse av saksdokumenter og nemndsavgjørelsene fattet i samme periode. Målgruppen var personer over
18 år som var innkalt for første gang. Det ble innhentet svar
på den første spørreundersøkelsen fra 892 personer, som
innebar en svarprosent på 54 (T0). 336 av disse personene
fylte i ettertid ut et spørreskjema om nemndsprosessen og
effekten på risikobevissthet og bruk av rusmidler (T1). Studien viste at det for ikke-rusavhengige vanligvis ble brukt
«brief intervention»-metodikk, mens rusavhengige ble henvist til rusbehandling.

Denne studien indikerer at nemndene har en betydelig forebyggende betydning, særlig i møte med
unge rekreasjonsbrukere av cannabis som ikke
har utviklet et rusproblem. Et slikt funn passer
godt med Verdens helseorganisasjon (WHO) og
FNs kontor for narkotika og kriminalitets kunnskapsbaserte anbefaling om å bruke korte intervensjoner («brief interventions») og motiverende
intervju (MI) som et forebyggende tiltak overfor
ungdom og voksne (se omtale i kapittel 7).
Som vist i punkt 6.2.6.5 ovenfor, gjelder de
fleste sakene nemndene behandler unge cannabisbrukere uten tidligere saker. Nemnda representerer dermed den første kontakten brukeren
har hatt med en myndighetsinstans der deres
bruk av narkotika er tema. Nemnda oppnår på den
måten kontakt med en stor gruppe brukere som
ikke har hatt kontakt med hjelpeapparatet, og
bidrar til å bevisstgjøre brukerne med tanke på
forbudet, omfang av egen rusbruk og i hvilken
grad fortsatt bruk kan være problematisk.
Ifølge ansatte i nemndene bidrar fraværet av
muligheten for en straffelignende reaksjon ved
første overtredelse til at personen saken gjelder,
blir mer mottagelig for råd og anbefalinger.138
På denne bakgrunn synes en viktig effekt av
Portugal-modellen å være at den bidrar til faktorer
som kan forebygge narkotikabruk i de yngre
delene av befolkningen. Dette oppnås primært
med det som må kunne betraktes som en lite kostnads- og ressurskrevende intervensjon og et
nokså mildt inngrep i den enkelte brukers liv
sammenlignet med en straffereaksjon.

6.2.7.4 Helse og dødelighet
Reformen i Portugal var ment å senke terskelen
for helseoppsøkende adferd, skape bedre
betingelser for skadereduksjon og få flere i
behandling.
Det finnes noen holdepunkter for at tilgangen
til rusbehandling ble betraktelig bedre i tiåret
etter reformen. Antallet polikliniske rusbehandlingssentre økte fra 53 i 1998 til 79 i 2010. Antallet
rusavhengige i behandling, både poliklinisk og
døgnbehandling, økte fra 23 654 personer i 1998
til 38 532 personer i 2008.139 Dette omfattet også
personer i substitusjonsbehandling, som utgjorde
omtrent tre fjerdedeler av pasientene.140
Tilgjengelig substitusjonsbehandling kan ha
positive virkninger i form av lavere sykelighet,
138

Silvestri (2014) s. 23.
Laqueur (2015) s. 768.
140
Laqueur (2015) s. 768.
139
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Figur 6.11 Antall narkotikaavhengige diagnostisert med hiv eller aids (nye diagnoser)
Kilde: SICAD (2019b).

dødelighet og kriminell aktivitet.141 I forskningslitteraturen trekkes også slike lavterskeltilbud
frem som et av de avgjørende virkemidlene i
arbeidet med å redusere problemet med åpne
russcener.142 Samtidig er den lave terskelen for å
motta slik behandling i Portugal, og den relativt
sett lave graden av oppfølgning og kontroll,
omdiskutert.143
Portugal har etter reformen fortsatt hatt en
høy forekomst av hiv og hepatitt C (HCV).144
Antallet nye hiv- eller aidsdiagnoser hos rusavhengige har imidlertid falt betydelig, se figur 6.11,
som inneholder tall fra 2008 til 2017.
Antall overdosedødsfall i Portugal kan belyses
av flere kunnskapskilder. I Portugals innrapportering av dødsfall til EMCDDA, som følger kriterier
basert på den internasjonale standarden International Classification of Diseases (ICD),145 er det
oppgitt 30 narkotikautløste dødsfall i 2016.146
Opioider ble påvist i forbindelse med omtrent tre
av fire dødsfall.147 I Portugals nasjonale spesifikke
register for overdosedødsfall ble det ifølge SICAD
registrert 38 overdosedødsfall i 2017.
Registrering av narkotikautløste dødsfall i
Portugal var av begrenset kvalitet inntil 2010, da
141

Se for eksempel Bukten (2012), WHO (2009) og Strang
mfl. (2012).
142 Bless, Korf og Freeman (1995) og Waal, Gjersing og
Clausen (2011).
143
Coelho (2015).
144
Hughes og Stevens (2012).

EMCCDA og Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT) implementerte kvalitetssikrede
prosedyrer i tråd med internasjonale standarder.148
Hughes og Stevens har analysert to alternative
datakilder for narkotikarelaterte dødsfall i årene
umiddelbart etter reformen. Den ene datakilden i
undersøkelsen, med tall fra både før og etter reformen, er antallet positive funn i toksikologiske
undersøkelser ved obduksjoner. Disse tallene har
to svakheter: For det første påvirkes de absolutte
tallene av antallet toksikologiske undersøkelser
som gjennomføres. Det fant sted en økning i slike
undersøkelser fra 2005 til 2009. For det andre vil
145

Det er opplyst i SICAD (2019b) s. 7, at tallene som rapporteres fra Portugal til EMCDDA, velges etter følgende kriterier:
«ICD 10 codes: F11 to F12, F14 to F16, F19, X42, X62 and
Y12 (these last 3 codes are combined with the codes T
40.0–9), X41, X61 and Y11 (these last 3 codes are combined
with the code T 43.6) and X44, X64 and Y14 (these last 3
codes are combined with the codes T 40.0–9 and T 43.6). In
2013 began the implementation of the medical certificate
online and, in 2014, the Information System of Death Certificates included, for the first time, all the deaths recorded
in the country.»
146
EMCDDA (2019c).
147
EMCDDA (2019c).
148
Hughes og Stevens (2012) s. 107. Se også Johansen mfl.
(2018) s. 15. Det ble påpekt i EMCDDAs Statistical Bulletin
i 2010 (note til tabell DRD-2:i) at tallene som hadde blitt
innrapportert fra Portugal, medførte en betydelig overrapportering, fordi alle tilfeller av positive toksikologiske funn
av narkotika var blitt rapportert, uavhengig av vurderingen
av dødsårsak.
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Figur 6.12 Narkotikautløste dødsfall, Portugal, 1999–2017
1

EMCDDA (2019d). Noter hitsettes fra tabellen:
«National definitions usually refer to acute deaths directly related to drug consumption (‘overdoses’, ‘poisonings’ or ‘drug-induced’). Note that, in a few countries, the figures might include also a limited number of cases of deaths indirectly related to
drug use (e.g. accidents with positive toxicology). Note in addition that in some countries, statistics published at national level
may differ from those presented here, owing to differences of case definition used at national level. […]
Portugal: starting from publication year 2019 reported Portuguese data are based on EMCDDA definition for General Mortality
Register so called ‘Selection B’ as National definition.»
Kilde: EMCDDA (2019d), Overdose deaths, national definition1 og SICAD (2019b), s. 7.

slike data også inneholde funn for narkotika uten
at narkotikaen nødvendigvis hadde noen sammenheng med dødsfallet eller er blitt vurdert som
årsaken til dødsfallet. Antallet narkotikarelaterte
dødsfall basert på slike data viser en tydelig nedgang fra 2000 til 2002 og en økning fra 2004 til
2008.149 Det finnes data fra 2001 (samme år som
reformen trådte i kraft) der dødsårsak er registrert i henhold til den internasjonale standarden
International Classification of Diseases (ICD).150
Også disse tallene viser en tydelig nedgang de
første årene etter reformen.
Det er krevende å knytte en årsakssammenheng mellom bestemte deler av reformen i Portugal, hver for seg, og reduksjonen av antall dødsfall
ved årtusenskiftet.151 Som nevnt tidligere i kapittelet omfattet reformen ikke bare avkriminalisering
og innføring av helserettede reaksjoner på narkotikabruk, men også en satsing på blant annet forebygging, behandling og skadereduksjon.
De rapporterte narkotikautløste dødsfallene i
Norge (se kapittel 4) viser et betydelig høyere

antall enn i Portugal. Land har ulike forutsetninger for å avdekke og rapportere de reelle årsakene til narkotikautløste dødsfall, og sammenligninger mellom land må derfor gjøres med varsomhet.152 Ulikheter i rapporterte tall kan til dels skyldes blant annet kvaliteten og utbredelsen av rettstoksikologiske undersøkelser i forbindelse med
obduksjon, i hvilken grad informasjon er tilgjengelig for fagpersonen som avgjør dødsårsak i det
enkelte tilfellet, hvilket kodifikasjonssystem som
benyttes, og kvaliteten på rapporteringssystemet.153 En sammenligning av antallet rapporterte dødsfall mellom land må derfor leses med
forbehold om at ulikheter både kan skyldes variasjoner i den faktiske forekomsten av slike dødsfall
og av hvorvidt dødsfallene rapporteres.

149

152

Hughes og Stevens (2012) s. 107.
Hughes og Stevens (2012) s. 107.
151
Hughes og Stevens (2012).
150

6.2.7.5 Narkotikabruk
Hvilken sammenheng det er mellom endringer i
lovgivningen og bruken av rusmidler i befolkningen, er et sentralt spørsmål i den internasjonale
Se blant annet EMCDAA (2019e). Se også EMCDDA
(2018h) s. 6.
153
EMCDDA (2018h) s. 6.
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Figur 6.13 Prevalens for bruk av et illegalt rusmiddel i Portugal, 2001–2016/17 (prosent)
Kilde: Balsa, Vital og Urbano (2018) s. 28–30. (2001: n = 14 184, 2007: n = 12 202, 2012: n = 5 355 og 2016/17: n = 9 632).
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Kilde: Balsa, Vital og Urbano (2018) s. 28–30. (2001: n = 14 184, 2007: n = 12 202, 2012: n = 5 355 og 2016/17: n = 9 632).

forskningen på narkotikapolitikk (se punkt 6.4
nedenfor og kapittel 12). I hvilken grad reformen i
Portugal forårsaket en endring i bruken av narkotika i befolkningen, har vært omdiskutert, ettersom spørsmålet kan besvares noe ulikt, avhengig
av hvilke datakilder som undersøkes.154 Hughes

og Stevens hevder at de beste indikatorene for
aktuelle trender i befolkningen er nylig bruk (det
vil si i løpet av de siste 12 månedene) eller nåværende bruk (de siste 30 dagene).155
Datagrunnlaget om narkotikabruk i Portugal
er begrenset, da det ikke ble gjort befolknings-

154

155

Se en sammenligning av ulike synspunkter på dette i
Hughes og Stevens (2012) s. 103.

Hughes og Stevens (2012) s. 105, med videre henvisninger
til publikasjoner fra UNODC, WHO og EMCDDA.
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undersøkelser av bruken av alkohol og narkotika
før 2001, samme år som reformen trådte i kraft.156
Det foreligger befolkningsundersøkelser for
årene 2001, 2007, 2012 og 2016/17, publisert av
SICAD.157
Prevalensen av bruk av et illegalt rusmiddel
fremgår av figur 6.13. I likhet med i Norge er cannabis det mest brukte illegale rusmiddelet i Portugal. Prevalensen for bruk av cannabis fremgår av
figur 6.14. Som det fremgår av figuren, har prosentandelen som svarer at de har brukt cannabis
noen gang i livet, vært høyere i årene etter reformen enn i reformåret. Tallene viser en «topp» i
2007. Når det gjelder nylig bruk (siste 12 måneder) og nåværende bruk (siste 30 dager), viser
disse tallene liten økning eller ingen endring i prevalensen frem til 2007, deretter en reduksjon til
under 2001-nivå i 2012, og så en økning til over
2001-nivå i 2016/17.
Det er en nokså liten andel som svarer at de
har brukt andre stoffer enn cannabis. Prevalensen av bruk noen gang i livet fremgår av figur
6.15. Som for statistikken om cannabisbruk noen
gang i livet, var 2007 et «toppår» for mange stoffer, og en lignende tendens var synlig i tallene for
nylig og nåværende bruk.158 Ettersom andelen
av befolkningen som opplyser å ha brukt disse

stoffene, er såpass liten, bør tallene tolkes med
varsomhet.
Portugal deltar i The European School Survey
Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD),
som samler sammenlignbare data om rusmiddelbruk blant 15–16 år gamle skoleelever i 35 europeiske land hvert fjerde år. Prosentandelen av
spurte elever i årene 1995, 1999, 2003, 2007, 2011
og 2015 som hadde brukt cannabis, eller et annet
illegalt rusmiddel enn cannabis, noen gang i livet,
fremgår av figur 6.16.159 For å se tallene i lys av
utviklingen i andre land i Europa er tilsvarende
prosentandeler for alle ESPAD-landene samlet tatt
med i figuren. En slik sammenligning av prosentandelen for enkeltland og den samlede prosentandelen for alle landene i undersøkelsen gjøres
også i ESPAD-rapportene.
Både i Portugal og i ESPAD-landene sett
under ett fant det sted en betydelig økning i perioden 1995–2003 i andelen som svarte at de hadde
brukt cannabis noen gang i livet. Portugal ligger
stadig lavere enn ESPAD-landene samlet sett,
men differansen er redusert fra seks prosentpoeng i 2007 til ett prosentpoeng i 2011 og 2015.
Differansen mellom Portugal og ESPAD-landene
samlet i den første undersøkelsen etter avkriminalisering (2003) var noe mindre enn året før avkriminalisering (1999), men større enn i den første

156

Laqueur (2015) s. 765.
Balsa, Vital og Urbano (2018).
158
Balsa, Vital og Urbano (2018) s. 28–30.
157

159

Hibell mfl. (1997); Hibell mfl. (2000); Hibell mfl. (2004);
Hibell mfl. (2009); Hibell mfl. (2012); ESPAD (2016).
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Figur 6.15 Prevalens for bruk av andre illegale rusmidler enn cannabis noen gang i livet (15–64 år, prosent)
Kilde: Balsa, Vital og Urbano (2018) s. 28. (2001: n = 14 184, 2007: n = 12 202, 2012: n = 5355 og 2016/17: n = 9673).
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ESPAD-undersøkelsen (1995). Også for bruken
av andre stoffer fant det sted en betydelig økning i
annen halvdel av 1990-tallet. Portugal ligger
lavere enn det samlede ESPAD-nivået også for
disse stoffene, og det har ikke skjedd en slik
reduksjon av differansen fra 2011 som for cannabis. Det foreligger også enkelte andre spørreundersøkelser som omfatter skoleungdom i
Portugal, men disse gir ikke grunnlag for sammenligninger med andre europeiske land på
samme måte som ESPAD-resultatene. Resultatene
i disse andre undersøkelsene harmonerer med en
oppadgående trend fra slutten av 1990-tallet og
frem til de første årene av 2000-tallet, og deretter
en reduksjon frem mot 2006/2007.160

Når det gjelder problematisk bruk161 av rusmidler, er det estimert at Portugal har 33 290 personer med problematisk bruk av opiater,162 det vil
si 5,21 per 1 000 innbyggere i alderen 15–64 år.
160

Se Hughes og Stevens (2012) s. 104, for en fremstilling av
resultater fra Health Behaviour in School-aged Children/
World Health Organization, ESPAD, Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco e Droga, em alunos do ensino
público og Inquérito Nacional em Meio Escolar.
161
Med «problematisk bruk» menes i denne sammenhengen
EMCDDAs definisjon, som omfatter injeksjonsbruk eller
langvarig/jevnlig bruk av opiater, kokain eller amfetamin.
162
Se EMCDDA (2019d). Laveste og høyeste estimat er henholdsvis 24 070 og 48 565, som tilsvarer henholdsvis 3,77
og 7,6 per 1 000 innbyggere i alderen 15–64 år. Estimatet er
fra 2015.
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Dette er relativt sett høyt, sammenlignet med
Norges estimerte rate på 2,68 per 1 000 i EMCDDAs statistikk.163 Når det gjelder injiserende brukere, er det estimert en rate på 2,06 for Portugal
og 2,52 for Norge per 1 000 innbyggere i alderen
15–64 år.164
En annen mulig kilde til kunnskap om bruk
er antallet beslag og omfanget av beslaglagt narkotika i et land. Portugal er imidlertid, som følge
av sin geografiske plassering, et kjent transittland for narkotika på vei til Europa165, og beslaglagt narkotika vil derfor ikke nødvendigvis ha
vært ment for det portugisiske markedet. Det er
også en kjensgjerning at antallet beslag, og hvilken type beslag som gjøres, avhenger av politiets
oppgaveløsing, herunder hvilke ressurser og
metoder de har til rådighet, samt hvilken del av
narkotikamarkedet som prioriteres i politiets
arbeid. Beslagsstatistikk for narkotika fra før
reformen trådte i kraft, viser en økning i antallet
beslag for heroin, kokain og hasj frem til et
toppår i 1999, og deretter en reduksjon eller
utflating.166 I årene etter at reformen trådte i
kraft, var antallet beslag av kokain og hasj stabilt
eller økende, mens den påbegynte nedgangen i
antallet heroinbeslag fortsatte frem til 2004, før
antallet økte. Statistikk for mengden beslaglagt
stoff varierte for de ulike stoffene og ulike år og
er preget av at det noen enkeltår er beslaglagt
svært mye. For heroin var det slike topper særlig
i 2000–2001, mens det for kokain var et nokså
jevnt nivå frem til en topp i 2006. Mengden
beslaglagt hasj har variert svært mye.167
Selv om endringene beskrevet ovenfor fant
sted i årene etter at avkriminaliseringen trådte i
kraft, er det ikke uten videre gitt at det kan etableres en årsakssammenheng mellom reformen
og endringene i statistikken over år. Utviklingen
viser ikke en entydig trend når tallene fra Portugal fra ulike årstall sammenlignes. En avkriminalisering antas å kunne ha betydning for i hvilken
grad det tales åpent om bruk av narkotika, og i
hvilken grad det svares ærlig om for eksempel
bruk av narkotika i spørreundersøkelser.168 Det
er krevende å vurdere om en slik effekt gjør seg
163

EMCDDA (2019d). Laveste og høyeste estimat for Norge
gir en rate på henholdsvis 1,99 og 4,15 per 1 000 innbyggere i alderen 15–64 år. Estimatet er fra 2013.
164
EMCDDA (2019d). Estimat for Portugal fra 2015 og for
Norge fra 2016.
165
EMCDDA (2019c).
166
Antallet beslag er beskrevet og fremstilt visuelt i Laqueur
(2015) s. 759–760.
167
Mengden beslaglagt stoff er beskrevet og fremstilt visuelt i
Laqueur (2015) s. 760–761.

gjeldende, og i så fall i hvilken grad. En sammenligning av statistikk fra Portugal med statistikk
fra Spania og Italia (land som har en sammenlignbar geografisk plassering) i årene etter reformen viste at utviklingen i Portugal for det meste
er tilsvarende som i disse landene, noe som kan
tilsi at endringene skyldes bredere regionale
eller globale trender.169 Av disse grunnene må
det derfor utvises varsomhet ved tolkingen av
disse tallene.
I punkt 6.2.7.3 ovenfor beskrives funnene fra
en studie av personer som har møtt for nemndene. Studien viste at personene hadde en større
bevissthet om virkninger og risiko knyttet til
narkotika, og at mange opplevde at møtet med
nemndene førte til opphør eller reduksjon av nylig
narkotikabruk. Dersom avkriminalisering førte til
endrede priser i det illegale narkotikamarkedet,
kunne dette tenkes å endre konsumet. Det er
imidlertid ikke påvist noen klar effekt av avkriminalisering på prisdannelsen i det illegale narkotikamarkedet i Portugal.170
På grunnlag av det ovenstående er det vanskelig å konstatere hvilken effekt avkriminalisering
som sådan, eller de andre enkeltelementene i
Portugals rusreform, har hatt på omfanget av bruken av narkotika i Portugal. De endrede vilkårene
for brukerne som en avkriminalisering innebærer,
må ses i sammenheng med at de portugisiske
myndighetene etter reformen har styrket det forebyggende befolkningsrettede arbeidet og lyktes
med å ta i bruk andre virkemidler enn trusselen
om straff for å kommunisere risiko- og skadepotensialet forbundet med bruk av narkotika.

6.2.7.6 Betydningen av nemndsmodellen
Selve prosessen i nemndene utgjør en viktig del
av den portugisiske modellen, men er i liten grad
blitt gjenstand for forskning. Spørsmålet er hvilken rolle nemndene har hatt, og hva som er resultatene av nemndenes arbeid.
En nemndsmodell gir muligheter for å fungere
som en selvstendig, enhetlig og spesialisert institusjon utenfor det ordinære forvaltnings- og
168

Denne mulige feilkilden er omtalt i for eksempel Miech
mfl. (2015) s. 343.
169
Hughes og Stevens (2010) s. 1006–1008.
170 Se Félix og Portugal (2017) som omfattet opiater og
kokain. Se også Laqueur (2015) s. 762–763, som identifiserer en nedgang i pris for noen stoffer, men konstaterer at
prisutviklingen i Portugal har slike likheter med prisutviklingen i Italia og Spania at det er mer naturlig å se dette
som en effekt av bredere trender og ikke som en effekt av
avkriminaliseringen i Portugal.
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hjelpeapparatet. En slik relativt frittstående rolle
kan innebære fordeler. Nemndene treffer ikke
bare avgjørelser om reaksjoner ved sivilrettslige
narkotikalovbrudd, men kan også forvalte
bestemte former for oppfølging over tid (se punkt
6.2.6.6 ovenfor) i samarbeid med andre relevante
organisasjoner og tjenester og kontrollere gjennomføringen av slik oppfølging. Dette kan trolig
ha betydning overfor personer som har begrensede ressurser til å ivareta egne behov, fremme
sine rettigheter og påtale tilfeller av mangelfull
tjenesteyting på egne vegne.
Nemndenes tverrfaglige sammensetning av
spesialisert kompetanse fremstår betydningsfull.
Kvalifikasjonskrav skal sikre at medlemmene har
god innsikt i de rusfaglige og juridiske spørsmålene sakene reiser. En slik saklig spesialisering
som man finner i nemndene, har trolig fordeler.
Videre kan daglig erfaring med dette rusfaglige
saksområdet sørge for både et bedre faglig nivå på
særskilte spørsmål som er relevant for disse
sakene, og større grad av likebehandling enn hvis
saksbehandlingen var mer desentralisert til flere
organer.
Nemndene kan også sies å ha en symbolsk
betydning, ved at de er et klart uttrykk for dreiningen fra straff til helse i narkotikapolitikken.
Nemndene ligger administrativt under helseministeriet, ikke under justisministeriet. At nemndene samtidig har en rettshåndhevende funksjon, kan bidra til å ivareta innbyggernes opplevelse av at forbudet håndheves, at narkotikaproblemet er under kontroll, og at det tas på alvor av
myndighetene. På den annen side kan det fremstå betenkelig å legge en rettshåndhevende oppgave, med hjemmel til å ilegge blant annet overtredelsesgebyr eller reiseforbud som reaksjon på
lovbruddet, til et forvaltningsorgan på helseområdet.
Den korte ventetiden fra forholdet blir avdekket til det treffes avgjørelse i nemnda, er et vesentlig aspekt ved modellen. At modellen er organisert på en måte som gjør en så rask respons
mulig, må kunne antas å ha stor betydning, ved at
man begrenser eller unngår negative konsekvenser som venting kan ha på personens velferd. Uavklarte saker fører til større passivitet, usikkerhet
knyttet til fremtiden og kan skape problemer for
planleggingen og oppfølgingen til hjelpetjenester
personen benytter seg av. Det fremstår også hensiktsmessig at reaksjonen kommer så kort tid
etter handlingene med tanke på nemndenes pedagogiske oppgave. Til sammenligning var Portugals straffesakssystem, som håndterte narkotikasaker før avkriminaliseringen, overbelastet.171

6.2.7.7

Kapittel 6

Kriminalitetsbekjempelse og
samfunnssikkerhet

I en artikkel fra 2015 av Hannah Laqueur er det
lagt til grunn at det er lite grunnlag for å hevde at
de relativt beskjedne endringene i rettstilstanden i
Portugal har innvirket på utviklingene i forekomsten av kriminalitet i landet.172 I artikkelen påpekes det at en sammenstilling av narkotikarelaterte
pågripelser (for straffbare forhold før reformen)
og nemndshenvisninger (straffrie forhold etter
reformen) ikke viser nevneverdige endringer i
omfanget av politiets kontakt med befolkningen i
forbindelse med bruk eller omsetning av narkotika fra og med ikrafttredelsen av avkriminaliseringen i 2001. Dette er illustrert i figur 6.17 som
viser antallet avdekkede antatte gjerningspersoner for ulike typer narkotikalovbrudd i Portugal.173 De straffbare handlingene er avdekket av
politiet. Avkriminaliserte brukersaker er i det
vesentlige, men ikke utelukkende, avdekket av
politiet. På bakgrunn av disse tallene ser det ikke
ut til at avkriminaliseringen førte til en vesentlig
endring i politiets faktiske avdekking av narkotikabruk, eller en såkalt «net widening»-effekt.174
Avdekkingen var mye høyere årene umiddelbart
før avkriminaliseringen enn den hadde vært i de
foregående årene, og noe lavere årene umiddelbart etter avkriminaliseringen, før antallet
begynte å stige igjen. Laqueur har påpekt at funnet er interessant fordi en har sett at omfanget av
politiets intervensjoner overfor bruk av narkotika
i andre land som har gjennomført en avkriminalisering, enten har økt (fordi det er blitt mindre
arbeidskrevende for politiet å intervenere etter
avkriminaliseringen) eller minket.175
En viktig endring etter reformen er reduksjonen i antallet domfellelser og i straffenivået for
171

Laqueur (2015) s. 756.
Laqueur (2015) s. 772.
173
Figuren er bygget over samme lest som figur 1 i Laqueur
(2015), og utvidet med sammenlignbare tall i Portugals
årlige innrapportering til EMCDDA for årene 2010-2013.
174
«Net-widening» er et begrep brukt i kontrollpolitiske analyser av konsekvensene av at alternative reaksjonsmåter er
valgt istedenfor straff, Cohen (1985). De nye tiltakene kjennetegnes av i større grad å være individuelt tilpasset. Reaksjonen skal gjøre den enkelte lovovertreder bedre i stand
til selv å forstå at handlingen er uønsket, og gjøre vedkommende bedre rustet til å unngå fremtidige gjentagelser. På
denne måten kan grad av inngrep overfor den enkelte
økes, samtidig som stadig flere fanges inn. I praksis kan
dette føre til en utvidelse av kontrollsystemets nedslagsfelt
ved at flere får befatning med politiet, heller enn at det opprinnelige straffetiltaket blir byttet ut med et alternativ. Se
Johansen (2015) for en utdypende fremstilling av «netwidening» på norsk.
175
Laqueur (2015) s. 753–754.
172
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Figur 6.17 Avdekking av antatte narkotikalovbrudd, antatte gjerningspersoner fordelt på type lovbrudd
(1995–2013)
Kilde: Portugals årlige innrapportering til EMCDDA, 2000–2014.

andre typer narkotikalovbrudd enn innehav til
egen bruk. Antallet domfellelser som omhandlet
narkotikahandel («drug trafficking»), sank med
40 prosent i tiåret etter reformen. I 2010 var antallet personer som satt fengslet for narkotikakriminalitet som ikke knyttet seg til egen bruk, nesten
halvert (fra 3 647 personer i 2000 til 1 950 personer i 2010).176 Det skjedde også en betydelig nedgang i andelen av innsatte som var dømt for narkotikalovbrudd: I 2000 utgjorde personer dømt for
narkotikakriminalitet som ikke knyttet seg til
egen bruk, 43 prosent av alle innsatte, mens bare
21 prosent av fengslede i 2010 var dømt for narkotikakriminalitet.177
Derimot var det ikke veldig store endringer i
politiets avdekking av antatte gjerningspersoner
i den samme perioden, se figur 6.17. Dette har
blitt sett som uttr ykk for at synet på brukere
som primært behandlingstrengende som ligger
til grunn for reformen, gjenspeiler seg i domstolenes praksis. Det endrede synet fremtrer også i
saker som omhandler personer som selv bruker
narkotika, men som har begått narkotikalovbrudd som fremdeles er straffbare etter reformen.178 Se også omtale av praktiseringen av lov176

Laqueur (2015) s. 757–758.
Laqueur (2015) s. 757.
178
Laqueur (2015) s. 758: «[C]riminal courts embraced de
facto practices of greater leniency for at least some drug
users and purveyors whose behavior remained criminally
sanctioned.»
177

givningen om avkriminaliserte narkotikalovbrudd i punkt 6.2.4, der det beskrives at påtalemyndigheten og enkelte domstoler etter hva det
er opplyst overfører saker som strengt tatt ikke
er omfattet av avkriminaliseringens virkeområde
etter ordlyden i lovgivningen, til nemndene for
oppfølging, fremfor å strafforfølge forholdet.
Avkriminaliseringen førte dermed til en endring i praksis som innebar reduksjon i straff og
hyppigere bruk av ikke-straffende reaksjoner for
narkotikalovbrudd.
Vidt rom for skjønnsbruk og lav terskel for
inngrep kan tenkes å føre til større aktivitet og
kontaktsøking og et kontrollnivå som kan oppleves som stigmatiserende. Samtidig vil politiet,
med et tydeligere hjelpende formål, kunne oppnå
kontakt med og bidra til oppfølging av flere brukere som ikke tidligere har mottatt hjelp. Dette
kan resultere i at politiet i mindre grad enn tidligere tar i bruk inngripende tiltak og heller bruker ressurser på å henvise til hjelp. Politiets henvisningsrolle, som reformen la opp til, kan dermed ha bidratt til å endre kontakten og tillitsforholdet mellom brukere og politi på en positiv
måte ved at brukere i mindre grad unngår politiet av frykt for straffeforfølgning.
Som nevnt ovenfor skjedde det en satsing på
substitusjonsbehandling og skadereduksjon i forbindelse med reformen. Det har blitt påpekt at
økningen av metadonassistert behandling for
rusavhengige fjernet en mulig drivkraft for krimi-
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nalitet.179 Praktikere som ble intervjuet i en studie
publisert i 2014, uttalte at de opplevde en nedgang
i kriminalitet som var forbundet med rusavhengighet.180 Dette gjaldt særlig lovbrudd begått mot
eiendom.
I forbindelse med reformen ble det målt om
det fant sted noen endring i forekomsten av
enkelte typer straffbare handlinger som etter
sin art kan være naturlig å se i sammenheng
med ulovlig narkotikabruk.181 Det registrerte
antallet av slike handlinger økte fra 160 492 i
1999 til 175 502 i 2003, det vil si en økning på om
lag 9 prosent. Den samlede mengden kriminalitet i Portugal økte med 7 prosent fra 2003 til
2009, noe som tilsvarte utviklingen i de nærliggende landene Spania og Italia, og det var ingen
endring i voldskriminalitet.182 Laqueurs studie
av tilgjengelige data fra perioden konkluderer
med at det er lite grunnlag for å knytte
endringene i kriminalitet til avkriminaliseringen
som sådan.183

6.2.7.8 Sikkerhet i trafikken og på arbeidsplasser
Et særskilt spørsmål er om avkriminalisering i
Portugal kan ha påvirket sikkerheten i trafikken
og på arbeidsplasser. Det er begrensede data tilgjengelig for å besvare spørsmålene, men tilgjengelige data gir ikke holdepunkter for å tro at det
har skjedd en negativ utvikling på disse samfunnsområdene.
Etter at avkriminalisering av narkotikabruk
trådte i kraft i 2001, falt antallet trafikkuhell med
skadelidte fra 4,3 per 1 000 innbyggere til 3 per
1 000 innbyggere i 2012. Ratioen har deretter økt
til 3,5 per tusen innbyggere i 2018, som er det
siste tilgjengelige tallet.184 Utvalget kjenner ikke
til statistikk for ruspåvirkning hos sjåfører i Portugal som gir sammenlignbare tall før og etter
reformen. Legrand og kolleger har analysert prevalensen av alkohol, ulovlig narkotika og psykoaktive medisiner hos omkomne sjåfører i
Finland, Norge, Portugal og Sverige.185 Datamaterialet var fra 1 118 sjåfører som omkom
innen 24 timer etter et trafikkuhell, i perioden
2006–2009.186 Studien ble gjennomført med stan179

Silvestri (2014) s. 38.
Silvestri (2014) s. 38.
181
Se omtale i Laqueur (2015) s. 771. De straffbare handlingene var tyveri, ran, overfall og visse typer svindel. Resultatene ble publisert av IDT.
182
Laqueur (2015) s. 772.
183
Laqueur (2015) s. 772.
184
Pordata (2019b).
185
Legrand mfl. (2014).
180
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dardisering av datainnsamling og analyse og en
kvalitetssikring av de involverte laboratoriene,
som gjør det mulig å sammenligne data mellom
land.187 I Portugal var det en noe høyere prevalens av alkohol, men gjennomgående lav prevalens av de narkotiske stoffene som ble målt.
Narkotika ble påvist i dødsulykker i Norge i
større grad enn i Portugal. For enkelte stoffer
var det en markant forskjell mellom Norge og
Portugal. Særlig gjaldt dette amfetamin (Norge:
7,4 prosent, Portugal: 0 prosent), THC (Norge:
6,1 prosent, Portugal: 0 prosent) og benzodiazepiner (Norge: 9,7 prosent, Portugal: 1,8 prosent).188 I Norge omfattet studien en noe lavere
andel av det totale antallet omkomne sjåfører enn
i de andre landene i undersøkelsen, noe som kan
ha bidratt til den relativt sett høye prevalensen i
de norske resultatene.
Antallet arbeidsulykker i Portugal har blitt
redusert fra avkriminaliseringen trådte i kraft. I
2001 inntraff 244 936 arbeidsulykker, hvorav 365
fatale. I 2017 (siste tilgjengelige tall) inntraff
209 390 arbeidsulykker, hvorav 140 var fatale.189
Utvalget er ikke kjent med undersøkelser av rusbruk i risikofylte yrker i Portugal.

6.2.7.9

Administrative og økonomiske
konsekvenser
Det er på det rene at reformen i seg selv innebar
en betydelig økning av det offentliges budsjetter
knyttet til forebyggende innsatser, se omtale
ovenfor av regjeringens strategidokument i
1999. Det er krevende å gjøre en detaljert analyse av ringvirkningene av slike tiltak. Gonçalves
og da Silva har beregnet sosiale kostnader ved
ruspolitikken i Portugal i en artikkel fra 2015.
Sosiale kostnader defineres på følgende vis: «In
practice, social costs of drug use in any given
year are viewed as a sum of public expenditure
on drugs, private costs (incurred by individual
drug users) and costs incurred by society (indirect costs, such as lost productivity).»190 Det
186

Finland: 483 (nesten samtlige sjåfører som omkom i 2006–
2008), Norge: 193 (59 prosent av omkomne sjåfører i perioden 2006–2008), Portugal: 285 (79 prosent av sjåførene
som ble undersøkt i 2009), Sverige: 157 (94 prosent av
omkomne sjåfører i 2008). Den lavere andelen av prøver
som ble innhentet i Norge skaper en risiko for seleksjonsskjevhet i datagrunnlaget, ved at det kan ha blitt tatt prøver
oftere i ulykkessituasjoner der det var mistanke om ruspåvirket kjøring. Dette er drøftet på side 26 i artikkelen.
187
Legrand mfl. (2014) s. 25–26.
188
Legrand mfl. (2014) s. 21.
189
Pordata (2019a).
190
Gonçalves, Lourenço og da Silva (2015).
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konkluderes der med at samlede sosiale kostnader falt med 18 prosent fra 1999 til 2010. I en rapport utarbeidet av SICAD i 2014 er det derimot
opplyst at data om offentlige kostnader på
narkotikaområdet var spede og hullete, og en
økonomisk analyse var ikke mulig å gjennomføre.191
I en kvalitativ undersøkelse publisert i 2014
uttalte eksperter som var intervjuet, at det var frigjort kapasitet hos politiet og domstolene og frigjort soningsplasser.192

6.3

Eksempler på rusreform i andre
land

6.3.1 Oversikt
Gjennomgangen nedenfor beskriver utviklingen
i 16 utvalgte land med sikte på å belyse eksempler på justering av samfunnets reaksjoner overfor innbyggernes bruk av narkotika – og annen
befatning med narkotika forbundet med egen
bruk – bort fra ileggelse av straffereaksjoner. I
en slik fremstilling må det nødvendigvis gjøres
en utvelgelse av land.193 Utvalget har, i tråd med
veiledningen i mandatet, prioritert å undersøke
land der det er valgt tilnærminger til håndtering
av egen ikke-medisinsk bruk av narkotika med
en viss likhet med Portugal-modellen. Land det
fremstår naturlig å sammenligne med Norge, er
gitt prioritet. Det er som hovedregel lagt vekt på
å fremstille regler eller praksiser som er permanente og landsdekkende (nasjonalt eller på delstatsnivå), fremfor geografisk avgrensede lokale
prosjekter.
Flertallet av landene som er beskrevet, har
gjennomført en avkriminalisering de facto eller de
jure. Disse landene er i det følgende sortert etter
hvorvidt det også er innført andre former for
sanksjoner mot ulovlig befatning med narkotika til
egen bruk, se punkt 6.3.2 og 6.3.3.
Enkelte erfaringer fra land der det er innført
regulert omsetning av cannabis til egen ikkemedisinsk bruk, blant annet knyttet til hvordan
191

SICAD (2014). Se også Laqueur (2015) s. 768 fn. 35 med
videre henvisninger til kilder som belegger at det mangler
data om dette.
192
Silvestri (2014).
193
For en mer omfattende undersøkelse av avkriminalisering i
flere land, se Eastwood, Fox og Rosmarin (2016): For en
komparativ analyse av regelverk i ni land, se Hughes mfl.
(2018). Utredningen er inntatt som Annex I til rapport
avgitt i 2019 av en arbeidsgruppe nedsatt av Irlands helseminister.

offentlige myndigheter har gått frem for å kartlegge virkninger av liberalisering av cannabis,
kan være av interesse også med tanke på en
regelendring som kun består i avkriminalisering.
Slike erfaringer er derfor omtalt særskilt i punkt
6.3.4.
I punkt 6.3.5 behandles erfaringer med
straffrihet i forbindelse med brukerrom for narkotika.

6.3.2

Fjerning av straffereaksjoner
(de facto eller de jure) uten bruk
av administrative sanksjoner

6.3.2.1 Belgia
De fleste former for befatning med narkotika er
straffbart i Belgia, men bruk er ikke i seg selv
straffbart. I 2003 ble det innført nye regler for tilfeller der en voksen besitter inntil 3 gram cannabisprodukt eller én dyrket cannabisplante til personlig bruk.194 I slike tilfeller kan politiet foreta en
forenklet registrering av forholdet.195 Forholdet
kan danne grunnlag for en bot, men forfølging av
slike forhold skal i henhold til et direktiv utstedt
av landets justisministerium og høyere påtalemyndighet gis laveste prioritet.196 Informasjon om forenklede registreringer oversendes månedlig fra
politiet til påtalemyndigheten, men føres ikke inn i
en sentralisert database for straffesaker.197 Cannabisproduktet eller -planten saken gjelder, kan i
disse sakene bare beslaglegges og destrueres
dersom lovbryteren samtykker til det.198
Reglene om forenklet registrering av cannabissaker som beskrevet ovenfor gjelder ikke dersom
handlingene er utført med mindreårige til stede
eller har medført skade på andre og heller ikke i
følgende tilfeller:199
– besittelse i en institusjon underlagt kriminalomsorgen eller barnevernet,
– besittelse på en skole eller lignende institusjon,
eller i deres umiddelbare nærhet,
194

Sleiman (2005) s. 14–15. Se også Eastwood, Fox og Rosmarin (2016) s. 17–18.
195
Lovendringen som ble vedtatt i 2003, ble annullert av landets domstoler fordi lovteksten ikke oppfylte kravene til
presisjon i strafferettslig lovgivning, og ble erstattet av et
direktiv, se Moniteur Belge (2005). Se direktivets avsnitt
D.1.
196
Service Public Federal Justice, C-2005/09061, avsnitt C.1.
Se også EMCDDA (2018a) s. 13.
197
C-2005/09061.
198
C-2005/09061 avsnitt D.6. Se også Sleiman (2005) s. 15.
199
C-2005/09061 avsnitt C.3. Se også Sleiman (2005) s. 15.

NOU 2019: 26
Rusreform – fra straff til hjelp

–

–

åpenlys besittelse200 på et offentlig sted eller
sted som er tilgjengelig for allmennheten
eller
besittelse i andre konkrete situasjoner der
påtalemyndigheten har utstedt direktiver for å
ivareta ro og orden i folkeansamlinger.

I slike tilfeller straffeforfølges forholdet etter
alminnelige regler.
I kjølvannet av nedprioriteringen av straffeforfølging av dyrking av cannabis til personlig bruk
har det forekommet tilfeller av organisert fellesdyrkning av cannabisplanter (såkalte «cannabis
social clubs»). Dette er blitt straffeforfulgt av belgiske myndigheter.201
I forbindelse med endringen av narkotikalovgivningen i 2003 ble det opprettet en ny offentlig
stilling for å bistå påtalemyndigheten i narkotikasaker med sosialt rettet arbeid, blant annet med
sikte på å henvise lovbrytere som bruker narkotika, til behandling og rådgivning. Ordningen ble
ikke godt mottatt av påtalemyndigheten og rettshjelpere, som påpekte at slike funksjoner allerede
var ivaretatt av ansatte i domstolsapparatet. Denne
siden ved lovendringen ble derfor ikke fulgt opp i
praksis.202
I ESPAD-undersøkelsen for 2003 (se omtale av
ESPAD-undersøkelsene i punkt 6.2.7.5 ovenfor)
oppga 32 prosent av spurte elever i Flandern at de
hadde prøvd cannabis noen gang i livet. Denne
andelen har falt i hver av ESPAD-undersøkelsene
som er gjennomført siden. I 2015 oppga 17 prosent (ett prosentpoeng over nivået for alle ESPADlandene samlet) at de hadde prøvd cannabis noen
gang i livet.

6.3.2.2 Danmark
I henhold til lov om euforiserende stoffer er det
straffbart å ha befatning med narkotika uten lovlig
adgang. Bruk av narkotika er ikke i seg selv straffbart. En nærmere fremstilling av de danske
rettskildene gis i punkt 8.3.
Fra 1964 til 2004 praktiserte Danmark en de
facto avkriminalisering av besittelse av narkotika
til egen bruk. Overfor slike lovbrudd ble det som
hovedregel reagert med en advarsel.203 Som en
respons på økende prevalens av narkotikabruk
200

Fr. «détention ostentatoire».
Decorte (2019).
202
Sleiman (2005) s. 97 om såkalte «justice case managers».
203
En advarsel er formelt en strafferettslig reaksjon, men
innebærer at forholdet ikke forfølges videre, se den danske
retsplejeloven § 722.
201
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ble det fra 2004 innført en regel om at besittelse av
narkotika til egen bruk som hovedregel skulle
føre til minst en bot. Ordningen med advarsler ble
dermed avskaffet.
I 2007 ble bøtenivået betydelig forhøyet, men
det ble innført en unntaksbestemmelse som åpnet
for å reagere med kun en advarsel i saker om besittelse av narkotika til egen bruk når lovbryteren er
en person med alvorlige rusproblemer: «Advarsel
kan i almindelighed ikke meddeles, medmindre
sociale forhold taler for at meddele en advarsel og
besiddelsen af stoffet er udslag af en stærk afhængighed som følge af et længere og vedvarende misbrug af euforiserende stoffer.»204 Dette tar sikte på
å omfatte personer som bruker narkotika hver dag,
og at personen ikke har annen innkomst enn
offentlige ytelser og ingen oppsparte midler av
betydning.205 I rettspraksis206 og retningslinjer fra
Rigsadvokaten207 synes det å være lagt til grunn at
advarsel etter denne bestemmelsen skal gis dersom vilkårene er oppfylt.
Avviklingen av praksisen med å reagere med
advarsler i 2004, og anvendelsen av unntaksbestemmelsen som ble innført i 2007, har vært
omdiskutert. En utredning av praktiseringen av
narkotikalovgivningen i 2002–2008 (altså i perioden hvor lovendringen fant sted) på oppdrag fra
Justitsministeriet konkluderte i 2013 med at
adgangen til å gi advarsel ikke ble benyttet i det
omfang som loven åpner for,208 noe som indikerer
at lovgivers intensjoner med bestemmelsen ikke
oppfylles. I analysen ble det konstatert at personer
som hadde en historikk i rusbehandling og mottok
kontanthjelp eller førtidspensjon, var involvert i litt
over en tiendedel av alle besittelsessaker både før
og etter lovendringen i 2004. For denne gruppen
falt andelen saker som ble avgjort med advarsler,
fra 16–18 prosent før lovendringen til 3–9 prosent
etter lovendringen i 2004. Forskerne konkluderte
med at en nulltoleransepolitikk hadde blitt prioritert over sosiale hensyn, selv om straffebestemmelsen åpnet for å ta slike hensyn.209
Utredningen fra 2013 vekket offentlig interesse,
og landets justisminister har siden gitt uttrykk for
at advarselsregelen bør gis større oppmerksomhet
204

Lov om euforiserende stoffer § 3 første ledd tredje punktum.
205
Houborg og Pedersen (2013).
206
Dom avsagt av Vestre landsret 9. september 2009, publisert
som U.2010.79V.
207
Se Rigsadvokatmeddelelsens (instruks til påtalemyndigheten) avsnitt om narkotika avsnitt 1 (Overblik: Politiets sagsbehandling).
208
Houborg og Pedersen (2013).
209
Houborg og Pedersen (2013) s. 49–50.
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av politiet.210 I 2018 ble slike advarsler benyttet på
96 (0,4 prosent) av totalt 24 051 forhold som gjaldt
besittelse av narkotika til egen bruk, og det var
ikke-ubetydelige variasjoner i denne prosentandelen mellom de ulike politikretsene.211 Den vedvarende lave andelen av saker om besittelse av narkotika til egen bruk som avgjøres med advarsel i
årene fra 2004 til 2018, fremstår som en indikasjon
på at det i praksis har vært krevende å gjennomføre
bestemmelsen om advarsler, fremfor bøter, til personer med alvorlige ruslidelser.
Etter en avtale mellom politiet og København
kommune er det innført en frisone for besittelse
av narkotika til egen bruk i bydelen Vesterbro.
Plasseringen av frisonen henger sammen med at
det i denne bydelen er etablert brukerrom. Ordningen gjelder for personer som er i målgruppen
for brukerrommene, det vil si personer med sterk
avhengighet som følge av vedvarende bruk av narkotika. Etter det utvalget har fått opplyst fra representanter for lavterskeltilbud og fra lokalpoliti for
området, har ordningen i praksis hovedsakelig
fungert etter hensikten: Det er etablert et fungerende forhold mellom brukere av narkotika i
området og politiet. Dette innebærer at politiet er i
en bedre posisjon til å gripe inn overfor annen kriminalitet enn befatning med narkotika til egen
bruk og andre utfordringer som gjør seg gjeldende i rusmiljøet, og politiet er i stand til å ivareta behovene til gruppen på en bedre måte.

6.3.2.3 Georgia
Ved dom avsagt 30. juli 2018 av Georgias konstitusjonsdomstol ble en bestemmelse om sivilrettslige
reaksjoner på illegal bruk av marihuana kjent
ugyldig.212 Domstolen kom til at bestemmelsen
var uforenelig med artikkel 16 i landets konstitusjon, som oppstiller et konstitusjonelt krav om
selvbestemmelse og autonomi for innbyggerne.
Forbudet ble ansett å fremme et legitimt formål,
men konsekvensene av forbudet ble ansett å være
uproporsjonale sammenlignet med konsekvensene av den enkeltes bruk av marihuana. Befatning med narkotika, også marihuana til egen
bruk, har tradisjonelt vært belagt med strengt
straffansvar i landet. Det ventes rettsavgjørelser
som tar stilling til forholdet mellom forfatningen
210

Dahlin (2016).
Brev fra Rigsadvokaten til Gadejuristen 13. mars 2019.
212
Avgjørelse i sak N1/5/1282, «Citizens of Georgia – Zurab
Japaridze and Vakhtang Megrelishvili v. the Parliament of
Georgia».
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og forbud mot andre rusmidler enn cannabis, som
saken fra 2018 gjaldt.

6.3.2.4

Storbritannia – forsøksordningen i
Lambeth, London
Besittelse av narkotika til egen bruk er straffbart
med fengsel i Storbritannia.213 I bydelen Lambeth
i London ble det fra juli 2001 til juli 2002 gjennomført en forsøksordning der saker som gjaldt besittelse av mindre mengder cannabis, ble håndtert
ved at politiet beslagla stoffet og ga personen en
advarsel. Formålet med forsøket var å prøve ut en
ordning som ville innebære at færre ble anmeldt
for narkotikalovbrudd, og som samtidig kunne frigjøre ressurser i politiet til andre oppgaver.214
Forskning på forsøket har konkludert med at
det fikk en rekke ulike konsekvenser:215
– en økning i antallet cannabisrelaterte lovbrudd
– reallokering av politiressurser til ikke-narkotikarelatert kriminalitet og, i noe mindre grad, til
kriminalitet som gjaldt hardere narkotiske
stoffer
– lavere boligpriser
– flere sykehusinnleggelser knyttet til hardere
stoffer
– personer som ble innlagt på sykehus var i en
mer alvorlig tilstand
Noen av effektene vedvarte i flere år etter at forsøket ble avsluttet. Forskningsfunnene skiller seg
fra det meste av den publiserte forskningen på
virkninger av avkriminalisering, ved at det i
studiene er funnet tydelige effekter.216 En del av
forklaringen på effektene antas å knytte seg til
narkotikaturisme til bydelen, noe en i mindre grad
ville ha skapt dersom ordningen var gjennomført i
hele London.217 I en kunnskapsoppsummering er
det lagt til grunn at erfaringene fra Lambeth-forsøket antageligvis ikke er overførbare til tiltak
med et større geografisk anvendelsesområde.218

213

Misuse of Drugs Act 1971, Section 5.
Babor mfl. (2018) s. 200–201.
215
Babor mfl. (2018) s. 200–201, med videre henvisning til to
artikler: Adda, McConnell og Rasul (2014) og Kelly og
Rasul (2014).
216
Babor mfl. (2018) s. 201.
217
Babor mfl. (2018) s. 201, med henvisning til Adda, McConnell og Rasul (2014).
218
Babor mfl. (2018) s. 205: «The Lambeth case represents
change in a restricted geographical area within a larger city
(London), and findings from it are probably not applicable
to changes with wider geographic application.»
214
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6.3.2.5 Tyskland
Bruk av narkotika er ikke straffbart i Tyskland.
Blant annet dyrking/tilvirkning, import, kjøp og
innehav av narkotika til egen bruk er straffbart,
men domstolene har adgang til å frita tiltalte for
straff dersom saken gjelder en liten mengde stoff
til egen bruk.219 Tysklands narkotikalov § 31 a
gir dessuten påtalemyndigheten en skjønnsmessig adgang til å unnlate straffeforfølging av befatning med narkotika til egen bruk dersom lovbryterens skyldgrad er liten, og allmenne hensyn
ikke tilsier straffeforfølgning.220
Tysklands forfatningsdomstol behandlet i
1994 spørsmålet om hvor vidt strafflegging av
innehav av cannabis til egen bruk var i strid med
forfatningens krav til forholdsmessighet ved
inngrep overfor den enkelte.221 Etter domstolens vurdering innebærer leilighetsvis personlig
bruk av cannabis ingen nevneverdig grad av
skyld hos brukeren og liten fare for skade,
såfremt det ikke foreligger omstendigheter som
innebærer at bruk direkte berører barn, finner
sted i en militærforlegning, skole mv., eller brukeren utøver et yrke som gjør bruken problematisk. I fravær av slike omstendigheter, påpekte
domstolen, tilsier ikke allmenne interesser
straffeforfølgning av forholdet. Retten kom på
dette grunnlaget til at påtalemyndigheten, for å
overholde forfatningens krav om forholdsmessighet, må avstå fra straffeforfølgning i slike tilfeller.222 Straffebudet ble derimot ikke kjent
ugyldig av domstolen, ettersom unntaksbestemmelsen i eksisterende lovgivning åpner for å
unnlate straffeforfølgning.
De tyske delstatene har vedtatt retningslinjer
for å konkretisere hva som anses som en liten
mengde narkotika til egen bruk, slik at lovgivningen praktiseres i tråd med uttalelsene i 1994avgjørelsen. En gjennomgang av slike retningslinjer i 2006 viste at de sprikte i ikke ubetydelig
grad, både med tanke på arten av narkotiske
stoffer og mengdebegrensningene som var
angitt.223 I nyere oversikter er det angitt at grensene for cannabis varierer fra 6 til 15 gram, hvor
et flertall av delstatene har fastsatt en grense på
6 gram.224 Når det gjelder andre narkotiske stof219

Jf. Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln
(BtMG) § 29 (1) nr. 1 og (5).
220
BtMG § 31a.
221
Bundesverfassungsgericht, avgjørelse avsagt 9. mars 1994
(BVerfGE 90, 145), se særlig avsnitt 187–191. Se også artikkel 2 i Tysklands forfatning.
222
Avsnitt 190.
223
Schäfer og Paoli (2006). Se særlig side 6–8.
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fer, er mengdebegrensningene styrt av lokal
rettspraksis, men noen delstater har fastsatte
grenser for ecstasy (f.eks. 3 gram), heroin
(f.eks. 1 gram), kokain (f.eks. 1 eller 3 gram) og
amfetamin (f.eks. 3 gram).225 Det er lagt til
grunn at politiet kan gjennomføre avhør av lovbr yteren, blant annet med sikte på å avdekke
bakmenn, samt undersøke og uskadeliggjøre
eller destruere stoffet, også i saker der straffeforfølgning unnlates i medhold av narkotikaloven § 31 a.226
Mange delstater i Tyskland anvender et kvalitetssikret program for tidlig intervensjon overfor
førstegangsbrukere av narkotika («Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten», forkortet FreD). Målgruppen er i første rekke personer mellom 14 og 18 år, men omfatter også personer inntil 25 år som er kommet i politiets søkelys
for første gang som følge av bruk av narkotika.
Programmet består hovedsakelig av en innledende samtale og et åtte timers kurs med sikte
på å forebygge rusmiddelavhengighet og kriminell adferd. Inntak i programmet krever ikke at
det er opprettet en straffesak mot personen. FreD
er blitt evaluert i en undersøkelse gjennomført i
samarbeid mellom 17 EU-land i regi av EMCDDA
fra 2007 til 2010, hvor prosjektet ble implementert
i 11 land. Evalueringen av prosjektet viste at 90,6
prosent av deltagerne gjennomførte kurset på en
fullgod måte, og så mange som 84,6 prosent av
respondentene sa at de ville anbefale opplegget til
andre.227
Prevalensen av cannabisbruk i Tyskland er i et
mellomsjikt i europeisk sammenheng: 13,3 prosent av unge voksne (15–34 år) oppgir å ha brukt
cannabis i løpet av det siste året. De tilsvarende
tallene for MDMA, amfetamin og kokain er henholdsvis 1,3 prosent, 1,9 prosent og 1,2 prosent.
Det var i 2015 2,8 høyrisikobrukere av opioider
per 1 000 innbyggere.228

6.3.2.6 Østerrike
Bruk av narkotika er ikke nevnt som et eget lovbrudd i Østerrikes lovgivning, men de fleste for224

EMCDDA (2015) og Eastwood, Fox og Rosmarin (2016)
s. 22.
225
EMCDDA (2015) og lokale retningslinjer for SchleswigHolstein: Richtlinie zur Umsetzung des § 31 a des
Betäubungsmittelgesetzes.
226
Se for eksempel lokale forskrifter for Schleswig-Holstein
(op.cit.) og for Berlin: Gemeinsame Allgemeine Verfügung
zur Umsetzung des §31a BtMG, JustV III CS 3.
227
EMCDDA (udatert b).
228
EMCDDA (2018d).
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Tabell 6.2 Grenser for innehav som kan anses å
være til egen bruk, Østerrike (utdrag)
Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) 20 gram
Heroin

3 gram

Ecstasy (MDMA)

30 gram

Kokain

15 gram

Amfetamin

10 gram

LSD

0,01 gram

mer for befatning med narkotika til egen bruk er
straffbar.229
Narkotikalovgivningen gir påtalemyndigheten adgang til å unnlate straffeforfølgning av
befatning med narkotika når handlingene utelukkende knytter seg til mistenktes egen bruk av
narkotika eller en annens bruk såfremt mistenkte ikke drar noen fordel av dette.230 Det er
vedtatt at mistanke om bruk av narkotika hos en
skoleelev eller vernepliktig i militæret skal håndteres gjennom en henvisning fra henholdsvis
skoleverket og militæret til helsetjenesten og
ikke ved anmeldelse til politiet. Skoler kan i første omgang i stedet følge opp saken ved hjelp av
leger tilknyttet skolen.
Etter en lovendring i 2016 skal saker om besittelse av narkotika til egen bruk (eller til andres
personlige bruk som lovbryteren ikke drar fordel
av) som avdekkes av offentlige institusjoner, henvises til helsetjenestene, uten at det innledes
straffeforfølgning.231 Der hvor forholdet er avdekket av politiet, skal saken henvises direkte til
helsetjenesten, og det skal samtidig sendes en orientering om henvisningen til påtalemyndigheten.232
Det er fastsatt en omfattende liste med maksimalgrenser for innehav som kan anses å være til
egen bruk, se utdrag i tabell 6.2.233

229

Suchtmittelgesetz (SMG) § 27. En engelskspråklig gjennomgang av lovbestemmelsene er tilgjengelig i Gesundheit
Österreich GmbH (2018).
230
SMG § 35.
231
SMG § 13 (2a).
232
SMG § 13 (2b).
233
Verordnung des Bundesministers für Gesundheit über die
Grenzmengen der Suchtgifte (Suchtgift-Grenzmengenverordnung – SGV). Se også EMCDDA (2015).

Når helsetjenesten mottar en henvisning som
gir rimelig grunn til å tro at en person har brukt
narkotika, skal de innkalle personen til en legeundersøkelse. Helsetjenesten kan likevel unnlate
å innkalle personen dersom saken utelukkende
gjelder cannabis eller sopp som inneholder psilocin, psilotin eller psilocybin, og det er den første
saken registrert på personen i løpet av en femårsperiode.
Basert på gjennomført undersøkelse av personen skal helsetjenesten vurdere om det er nødvendig med helserettede tiltak, som kan omfatte:
1. overvåkning av personens helsetilstand,
2. medisinsk behandling,
3. psykologisk rådgivning og støttetiltak,
4. psykoterapi og
5. psykososial rådgivning og støttetiltak.
Dersom slike tiltak vurderes som nødvendige,
skal helsetjenesten motivere personen til å ta imot
tjenestene, og sørge for at tiltaket gjennomføres.234 I 2017 kom helsetjenesten til at 56 prosent
av mottatte saker ikke krevde tiltak. Blant de 44
prosent av tilfellene der det ble ansett som nødvendig med tiltak, gjaldt de fleste av sakene cannabis (28 prosent), opioider (7 prosent) og sentralstimulerende stoffer (5 prosent).235 I flertallet av
provinsene ble et flertall av sakene som gjaldt cannabis, besluttet løst utelukkende gjennom psykososial rådgivning og støttetiltak. Flertallet av
sakene som gjaldt opioider, ble besluttet løst gjennom helsehjelp fra en lege.236
Der en sak er avdekket av politiet, og det er
gitt melding til påtalemyndigheten om henvisningen fra politi til helsetjenesten, stiller påtalemyndigheten saken i bero i ett år. Såfremt påtalemyndigheten ikke i løpet av denne ettårsperioden mottar melding fra helsetjenesten om at personen
ikke følger opp besluttede tiltak, unnlater påtalemyndigheten å forfølge saken videre. Det fremgår
imidlertid ikke av regelverket om helsetjenesten
har noen plikt til på eget initiativ å gi opplysninger
til påtalemyndigheten om manglende oppfølging
fra pasientens side. Under en studietur til Østerrike ble det opplyst til utvalget at manglende oppfølging av tiltak besluttet av helsetjenesten kan ha
betydning for behandlingen av eventuelle nye lovbrudd begått av personen.
234

SMG § 12.
Beregning mottatt fra Gesundheit Österreich GmbH.
236
Gesundheit Österreich GmbH (2018) s. 24–26. Se også
Horvath mfl. (2018).
235
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6.3.3

6.3.3.1

Fjerning av straffereaksjoner
(de facto eller de jure) og innføring av
administrative sanksjoner
Australia

I løpet av 1980- og 1990-tallet ble det vedtatt lovendringer i delstaten Sør-Australia samt fastlandsterritoriene Australian Capital Territory og Northern Territory som endret reaksjonene på besittelse av en begrenset mengde cannabis. Gjennom
lokal lovgivning ble det innført et sivilrettslig reaksjonssystem med hjemmel til å ilegge et administrativt gebyr for slike overtredelser. En lignende lovendring ble gjennomført i delstaten
Vest-Australia i 2004, men den ble betydelig
endret i 2011. De sivilrettslige ordningene har
enten fortrengt eller eksisterer side om side med
et tradisjonelt straffansvar for befatning med
narkotika til eget forbruk.
I Sør-Australia kan det utstedes et sivilrettslig
gebyr («Cannabis Expiation Notice», forkortet
CEN) til personer som er i besittelse av inntil 100
gram marihuana eller 20 gram hasjisj, eller som
dyrker én cannabisplante, til egen bruk.237 Avkriminaliseringen gjelder også bruk av cannabis, unntatt på offentlig sted og enkelte andre steder. Overtredelse av forbudet kan føre til ileggelse av et
gebyr på inntil 300 australske dollar. Størrelsen på
gebyret avhenger av om det er tale om bruk, besittelse, eller dyrking.238 Muligheten til straffritt å
dyrke cannabis er blitt snevret inn siden ordningen
ble innført i 1987. Det maksimale antallet planter
som kan dyrkes straffritt, er gradvis blitt redusert
fra 10 til én plante, og bruk av hydroponisk metode
eller andre særlige fremgangsmåter som fremmer
vekst og styrkegrad, er igjen gjort straffbart.
I Australian Capital Territory har politiet
adgang til å utstede et sivilrettslig gebyr på
100 australske dollar («Simple Cannabis Offence
Notice») til personer som besitter inntil 50 gram
cannabis, eller som dyrker inntil to cannabisplanter, til eget forbruk.239 Dersom gebyret betales
innen fristen, anses personen ikke skyldig i å ha
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begått en straffbar handling. Dersom gebyret ikke
betales, kan det innledes straffesak. Territoriet
har vedtatt å legalisere bruk av cannabis, og dyrking og innehav til egen bruk med samme
mengdebegrensninger som per i dag gjelder for
det sivilrettslige gebyret.240 Lovendringen er ventet å tre i kraft i 2020. Legaliseringen vil ikke
gjelde for personer under 18 år, og heller ikke for
bruk av cannabis i nærheten av mindreårige eller
på offentlig sted. Legaliseringen omfatter ikke
omsetning av cannabis.
I Northern Territory har politiet adgang til å
ilegge et sivilrettslig gebyr til personer som er i
besittelse av inntil 50 gram cannabis, eller som
dyrker inntil to planter.241 Botens størrelse er satt
til to bøteenheter, som i 2018–2019 samlet tilsvarer 310 australske dollar.242
I Vest-Australia ble det i 2004 innført en ordning
som hadde vesentlige likhetstrekk med de sivilrettslige gebyrene omtalt ovenfor, men ordningen
ble avviklet etter et politisk maktskifte i delstaten.
Hvorvidt avkriminaliseringen førte til en økning i
bruk av cannabis, har vært et omdiskutert tema.243
I 2010 ble det vedtatt en ordning der politiet i stedet
for å utstede et gebyr kan pålegge lovbryteren å
delta i et intervensjonsprogram knyttet til cannabisbruk («Cannabis intervention requirement», forkortet CIR).244 Formålet med intervensjonen er å
informere deltagerne om helsemessige og sosiale
konsekvenser av å bruke cannabis, lovgivningen på
området og egnede måter å håndtere cannabisbruk
på.245 Personen kan delta i programmet uten å
erkjenne skyld, og oppfyllelse av en CIR utgjør en
sperre for strafferettslig eller sivilrettslig forfølging
av forholdet eller forholdene som saken gjaldt. CIR
kan imidlertid gis kun én gang til voksne, og to
ganger til mindreårige – etter at CIR er gjennomført, vil eventuelle nye cannabislovbrudd straffeforfølges. En utredning gjennomført av delstatsforsamlingen i Vest-Australia som ble ferdigstilt i
november 2019 konkluderer med at straffebud mot
narkotikabruk og besittelse av narkotika til egen
bruk bør erstattes med sivilrettslige forbud.246

237

Jf. Controlled Substances Act 1984 section 45A, og Controlled Substances (Controlled Drugs, Precursors and Plants)
Regulations 2014 section 14 og schedule 5. Se også
Eastwood, Fox og Rosmarin (2016).
238
Ifølge informasjon publisert av det offentlig finansierte
rettshjelpstiltaket Legal Services Commission of South
Australia kan for eksempel bruk av cannabis, besittelse av
inntil 25 gram marijuana eller inntil 5 gram hasjisj føre til et
gebyr på 150 australske dollar. Dyrking av cannabis, eller
besittelse av 25–100 gram marijuana eller 5–20 gram hasjisj, fører til et gebyr på 300 australske dollar. Se Legal Services Commission of South Australia (2012).
239
Jf. Drugs of Dependence Act 1989 section 171A.

240

EMCDDA (2019f).
Misuse of Drugs Act 2017, part IIB og schedule 3. Det tilsvarende gjelder for besittelse av 1 gram cannabisolje,
10 gram hasjisj eller 10 gram cannabisfrø.
242
Misuse of Drugs Act, section 20(2). Se Territory Revenue
Office (2019) om bøtesatsene.
243
Eastwood, Fox og Rosmarin (2016) s. 15–16.
244
Misuse of Drugs Act 1981, part IIIA.
245
Misuse of Drugs Act 1981, section 8J (1), Misuse of Drugs
Act 1981, Western Australia (2019).
246
Legislative Council Western Australia (2019).
241
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Konsekvensene av avkriminalisering i Australia, og eventuelt omfanget av disse, er omdiskutert.247 En gjennomgang av undersøkelser av virkningene av avkriminalisering i Australia indikerer
at avkriminalisering var forbundet med en liten
økning i cannabisbruk, hovedsakelig blant personer over 25 år.248 Endringene førte til færre negative konsekvenser for personer som ble tatt for
cannabis, men samtidig ble det ilagt flere reaksjoner for cannabis enn tidligere som følge av at det
ble enklere for politiet å behandle sakene.249
I et oversiktsnotat om avkriminalisering av
narkotikabruk og innehav av narkotika til egen
bruk som er publisert av National Drug & Alcohol
Research Centre, et rusforskningssenter ved University of New South Wales, er det uttalt at avkriminalisering
– reduserer samfunnskostnader, særlig innen
justissektoren,
– reduserer sosiale kostnader for enkeltpersoner,
– ikke fører til økning i bruk av narkotika,
– ikke fører til økning i annen kriminalitet, og
– kan føre til en økning i antallet personer som
kommer i kontakt med straffetiltakskjeden,
som følge av såkalt «net-widening».250
Særlig reformen i Sør-Australia er gjort til gjenstand for forskning.251 En evaluering av virkningene av avkriminaliseringen omfattet en studie av
personer i Sør-Australia og Vest-Australia, i en
periode der avkriminalisering var gjennomført i
Sør-Australia men ikke i Vest-Australia. Studien
tok sikte på å undersøke hvordan en strafferettslig og sivilrettslig reaksjon for lignende lovbrudd
påvirket personen som var ilagt reaksjonen. Resultatene av undersøkelsen viste at personer som var
ilagt en reaksjon i Vest-Australia hadde en større
grad av frykt og mistillit overfor politiet enn personer som var ilagt en sivilrettslig reaksjon i SørAustralia. Respondentene som var ilagt en straffereaksjon i Vest-Australia oppga å ha større problemer med arbeid, sosiale relasjoner og bolig enn
personer som var ilagt en sivilrettslig reaksjon for
samme type lovbrudd i Sør-Australia. Undersøkelsen viste også at personer som ble ilagt straffereaksjonen i Vest-Australia hadde en høyere sann247

Se for eksempel Single, Christie og Ali (2000).
Babor mfl. (2018) s. 197.
249
Babor mfl. (2018) s. 197.
250
Hughes mfl. (2016) s. 1. Senteret har publisert en rekke
mer detaljerte forskningsrapporter om mulige virkninger
av narkotikapolitiske valg.
251
Hughes og Stevens (2010) s. 1000.
248

synlighet for å på nytt komme i kontakt med straffesakskjeden enn personer som ble ilagt den sivilrettslige reaksjonen i Sør-Australia. Det kunne
derimot ikke påvises ulikheter i personenes syn
på vanskeligheter med å reise utenlands, dannelsen av et selvbilde som kriminell eller selvrapportert bruk av narkotika etter lovbruddet.252
En undersøkelse publisert i 1994 som belyste
befolkningens kunnskap og oppfatninger viste at
personer i Australian Capital Territory og SørAustralia - som var de eneste to områdene i Australia hvor det på undersøkelsestidspunktet var
gjennomført avkriminalisering - i større grad var
feilinformert om den rettslige statusen til cannabis enn befolkningen ellers i landet. Mens om lag
10 prosent av befolkningen i de fleste områder
feilaktig trodde at det var lovlig å bruke cannabis,
gjaldt dette 34 prosent i Sør-Australia og 43 prosent i Australian Capital Territory.253
Antallet utstedte CEN i Sør-Australia økte
betydelig i noen år etter innføringen, fra 6000
saker i 1987–1988 til omkring 17 000 i 1993–1994.
Økningen i antallet saker knyttes ikke til en
økning i bruk og beskrives derfor som et tilfelle
av «net widening».254 Dette utfallet er blitt forklart
med at politiet ved hjelp av CEN kunne reagere på
en lite arbeidskrevende måte overfor forhold som
tidligere ble håndtert uformelt på stedet uten opprettelse av en straffesak. Ordningen ble godt mottatt i justissektoren.255
En sammenligning av Sør-Australia med andre
områder i Australia i årene etter avkriminalisering
og innføring av CEN-ordningen viste at det hadde
funnet sted en økning i bruk av cannabis i flere av
de undersøkte områdene, og at en økning i delstaten Sør-Australia ikke kunne knyttes til avkriminaliseringen.256
I en artikkel som sammenlignet flere områder
i Australia med og uten gjennomført avkriminalisering, er det ikke påvist signifikant effekt av
avkriminalisering på sannsynligheten for bruk av
cannabis i befolkningen samlet sett.257 Studien
fant imidlertid at avkriminalisering i noen grad var
forbundet med en lavere debutalder hos personer
som ville ha begynt å bruke cannabis. Effekten
252

Se fremstillinger av funnene i Babor mfl. (2018) s. 197 og
Hughes og Stevens (2010) s. 1000, med videre henvisninger.
253
Se omtale av undersøkelsen i Single, Christie og Ali (2000),
s. 168.
254
Se for eksempel Single, Christie og Ali (2000) s. 167.
255 Single, Christie og Ali (2000) s. 167.
256
Donnelly, Hall og Christie (1995) s. 281–287.
257
Williams og Bretteville-Jensen (2014) s. 20–32, se særlig
s. 30 og 31.
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gjorde seg gjeldende de første fem årene etter lovendringen.258 I den samme perioden på fem år
etter avkriminalisering fant forskerne også en
liten økning i andelen av befolkningen som oppga
å ha prøvd cannabis noen gang. Slike effekter
kunne ifølge denne studien ikke påvises etter at
avkriminaliseringen hadde vært i kraft i fem år.
For hele Australia var gjennomsnittsalderen
for debut med cannabis for personer som noensinne har prøvd stoffet, 18,7 år i 2016, som innebærer en svak nedgang fra 19,1 år i 1995.259

6.3.3.2 Italia
Innehav av narkotika til egen bruk er ulovlig etter italiensk rett, men ble avkriminalisert i 1975.260 Selve
bruken er ikke i seg selv ulovlig eller straffbart.
Ved første gangs overtredelse av forbudet mot
innehav til egen bruk reageres det normalt med en
formell advarsel og en oppfordring til å avstå fra
nye overtredelser. Deretter reageres det med
administrative sanksjoner: først og fremst midlertidig inndragning av førerrett for motorvogn med et
straffende formål,261 men loven hjemler også midlertidig inndragning av våpenløyve, pass eller oppholdstillatelse.262 Etter en lovendring i 2014 er det
innført et skille mellom mindre farlige og mer farlige illegale rusmidler. Klassifiseringen av rusmiddelet saken gjelder, avgjør om rettighetsinndragningen får en varighet på 1–3 måneder (mindre farlige stoffer) eller 2–12 måneder (mer farlige stoffer).263 Disse administrative sanksjonene kan kombineres med helserettede tiltak.
6.3.3.3 Spania
Spania innførte i 1971 lovgivning om narkotika
som gjør mange former for befatning med narkotika straffbart. Det ble presisert i en høyesterettsavgjørelse kort tid etter vedtagelsen at straff etter
bestemmelsene var ment å ramme adferd som
fremmet andres bruk av narkotika, og derfor ikke
skulle ramme innehav av narkotika kun til egen
bruk.264 Deling (overdragelse uten vederlag) av
258

«[W]e find that individuals who would have started using
cannabis in adulthood under criminalization respond to
decriminalization by initiating at younger ages.»
259
Australian Institute of Health and Welfare (2017) «key findings» (juni 2017), tabell 27: «Average age of initiation of
lifetime drug use, people aged 14 years and older, 1995 to
2016 (years)».
260
Eastwood, Fox og Rosmarin (2016) s. 22.
261
EMCDDA (2018e) s. 3–4.
262
Maresca (2015).
263 EMCDDA (2018e) s. 3–4.
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narkotika innenfor en lukket krets anses heller
ikke som en straffbar handling.265
I 1992 ble det innført en adgang til å reagere
sivilrettslig mot personer som bruker eller innehar narkotika på offentlig sted, og mot virksomheter som tolererer bruk og besittelse av narkotika i
offentlig tilgjengelige lokaler.266 Forut for dette
var bruk av narkotika og innehav av narkotika til
egen bruk ikke gjenstand for straffereaksjoner
eller sivile reaksjoner etter spansk rett. Etter en
lovendring i 2015 kan det også reageres sivilrettslig overfor dyrking av cannabis til egen bruk hvis
planten er synlig fra et offentlig sted.267 Reaksjonene kan bestå i et administrativt gebyr fra € 601
til € 30 000.268
Det følger av etablert praksis at det tillates en
mengde tilsvarende inntil fem dagers forbruk,
som er ansett å svare til følgende tallfestede
mengdebegrensninger: 100 gram marihuana, 25
gram hasjisj, 2,4 gram ecstasy, 3 gram heroin eller
7,5 gram kokain.269
Kollektiv dyrking av cannabis til egen bruk
innenfor en lukket krets av personer som kjenner
hverandre og samarbeider uten profittmotiv
(såkalte «cannabis clubs» eller «social clubs»), er
ikke nødvendigvis straffbart. Det er påpekt i juridisk litteratur at den rettslige grensedragningen
mellom straffri deltagelse i cannabisdyrking i en
«social club» og straffbar deltagelse i tilvirkning av
cannabis – som kommer til uttrykk i en rekke høyesterettsdommer i enkeltsaker – ikke er entydig og
klar.270 Enkelte lokale folkevalgte organer har vedtatt lovgivning som nærmere angir rammene for
«social clubs» innenfor deres lokale jurisdiksjon.271
Prevalensen av cannabisbruk i Spania er i det
øvre sjiktet i europeisk sammenheng: 17,1 prosent av unge voksne (15–34 år) rapporterer å ha
brukt cannabis det siste året. De tilsvarende tallene for MDMA, amfetamin og kokain er henholdsvis 1,3 prosent, 1 prosent og 3 prosent. Det
var i 2015 2,2 høyrisikobrukere av opioider per
1000 innbyggere.272
264

Marks (2019) s. 193–223, s. 202, med videre henvisninger
til rettspraksis.
265
Marks (2019) s. 204.
266
Marks (2019) s. 193–223, s. 203.
267
Marks (2019) s. 204. Se også Eastwood, Fox og Rosmarin
(2016) s. 33.
268
Arana (2019) s. 4.
269
Se Eastwood, Fox og Rosmarin (2016) s. 32 og oversikt
over terskelverdier EMCDDA (2015).
270
Marks (2019).
271
Se Arana (2019) s. 6 om områdene Navarre, Baskerland og
Catalonia.
272 EMCDDA (2018g).
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Tabell 6.3 Øvre grenser for straffrihet i Tsjekkia
Metamfetamin

1,5 gram

Heroin

1,5 gram

Kokain

1 gram

Ecstasy (MDMA/MDA/MDEA)

4 tabletter à 0,4 gram pulverstoff eller krystaller

LSD

5 lapper, tabletter, kapsler eller krystaller

Cannabis (delta-9-THC)

10 gram tørr vare

Hasjisj

5 gram

Sopp (psilocybin)

40 stk.1

1

Oversettelse fra «40 fruiting bodies», se Mravčík (2015).

6.3.3.4 Sveits
Bruk av narkotika og de fleste former for befatning med narkotika til egen bruk er straffbart i
Sveits. Etter en lovendring i 2012 anses innehav av
inntil 10 gram cannabis til egen bruk, eller til felles bruk med en annen voksen person, ikke lenger som en straffbar handling.273 En sak om ulovlig bruk av cannabis kan avgjøres ved et forenklet
gebyr på 100 sveitsiske franc, såfremt det gjelder
en person over 18 år.274
6.3.3.5 Tsjekkia
Innehav av narkotika ble avkriminalisert i
Tsjekkia i 1990 i kjølvannet av overgangen fra det
kommunistiske regimet til demokrati. Som følge
av økende oppmerksomhet på sosiale problemer
knyttet til narkotika ble det i 1998 vedtatt nye
straffebud som rammet innehav av narkotika i
mer enn små mengder.275 Rettstilstanden i landet
er blitt endret en rekke ganger siden, blant annet
gjennom fastsettelse av maksimalbegrensninger
på hva som anses som «mer enn små mengder». I
henhold til en avgjørelse fra Tsjekkias høyesterett
gjelder i dag grenser for straffrihet som fremgår
av tabell 6.3.276
Slike lovbrudd er ikke straffbare forhold, men
overtredere kan ilegges et sivilrettslig gebyr på
inntil 15 000 tsjekkiske koruna.277
273

Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, nr. 812.121) artikkel 19b nr. 2.
274
Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, nr. 812.121) artikkel 28b.
275
Kriteriet er oversatt til engelsk som «greater than small
amount». Se Mravčík (2015) s. 705–707.
276
Mravčík (2015) s. 705–707.
277
EMCDDA (2018b).

I 2010 ble dyrking av inntil fem cannabisplanter til eget forbruk avkriminalisert, og straffene
for cannabislovbrudd ble betydelig redusert. I en
studie av data fra 2008 og 2012 (henholdsvis før og
etter lovendringen) kunne det ikke påvises at liberaliseringen og den ytterligere avkriminaliseringen for eget forbruk av cannabis hadde påvirket
debutalderen. Det er påpekt i artikkelen at bruk
av cannabis allerede var nokså utbredt i landet før
disse lovendringene.278

6.3.4

Regulert omsetning av cannabis til
egen ikke-medisinsk bruk

6.3.4.1 Canada
Canada har avskaffet straffeforfølgning og vedtatt
legalisering av omsetning, dyrking og innehav av
cannabis med virkning fra 17. oktober 2018.279
Aldergrensen for befatning med cannabis er 18 år.
Det er tillatt å inneha inntil 30 gram lovlig kjøpt
cannabis, å dele med andre voksne, å dyrke inntil
fire planter til personlig forbruk med utgangspunkt i godkjente frø eller stiklinger og å tilberede
cannabisbaserte produkter slik som drikke eller
mat, såfremt det ikke dreier seg om å tilvirke et
konsentrert cannabisprodukt. Spiselige produkter
og konsentrater gjort lovlig med utsatt ikrafttredelse ett år etter ikrafttredelsen av de øvrige
bestemmelsene. Provinser og territorier i landet
er gitt en viss myndighet til å gi nærmere bestemmelser med hjemmel i loven. Blant annet kan det
vedtas en senkning av mengdebegrensningen for
lovlig innehav, ytterligere begrensninger i adgangen til dyrking, økning av aldersgrensen for kjøp,
278
279

Červený mfl. (2017) s. 122–129, s. 123.
Cannabis Act (2018) (S.C. 2018, c. 16).
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samt for eksempel betingelser for omsetningstillatelse, plassering og åpningstider for utsalgssteder.
Det er belagt med strengt straffansvar å selge
eller gi cannabis (eller produkter som påstås å
være cannabis) til en person under 18 år280 eller å
involvere en person under 18 år i et cannabisrelatert lovbrudd.281 Det er også belagt med straffansvar å omsette cannabisprodukter som antas å
appellere til ungdom, å emballere cannabisprodukter på en måte som antas å appellere til ungdom eller å selge gjennom selvbetjente automater
eller lignende. Det er også straffbart å promotere
cannabisbruk, unntatt i sammenhenger hvor unge
personer ikke blir utsatt for promoteringen.
Med tanke på det korte tidsrommet som har
gått siden legaliseringen trådte i kraft, vil det
neppe være mulig å trekke klare konklusjoner om
varige konsekvenser av lovendringen på omfanget
av bruk og bruksmønstre eller andre utilsiktede
og tilsiktede konsekvenser av avskaffelsen av forbudspolitikken.
Det føderale organet Statistics Canada har
siden februar 2018 gjennomført kvartalsvise
undersøkelser av cannabisbruk i landet, med et
uttalt mål om å kunne overvåke mulige endringer
i bruk etter legaliseringen av cannabis. En undersøkelse gjennomført i første kvartal av 2019 (det
første kvartalet som har forløpt siden legalisering
trådte i kraft) viser at 18 prosent av befolkningen
over 15 år rapporterte å ha brukt cannabis de
siste tre månedene, opp 4 prosentpoeng sammenlignet med en undersøkelse i 2018.282 Det var
minimale endringer i alle provinser unntatt
Ontario, hvor prosentandelen økte fra 14 prosent
til 20 prosent. Undersøkelsen viste en nedgang i
andelen brukere som skaffet seg tilgang til cannabis gjennom «dealere» eller venner og familie. 47
prosent av brukerne skaffet seg tilgang til cannabis på lovlig vis.

6.3.4.2 Nederland
Omsetning og innehav av narkotika er straffbart
etter Nederlands lovgivning. Siden 1970-tallet har
imidlertid landets myndigheter i det vesentlige
unnlatt å straffeforfølge overtredelser av forbudet
mot innehav av cannabis til egen bruk, og lovgivningen praktiseres i dag slik at omsetning av canna-

bis til voksne forbrukere fra såkalte «coffee shops»
mange steder aksepteres av myndighetene.283
Det rettslige grunnlaget for toleransepolitikken på statlig nivå er påtalemyndighetens
skjønnsmessige adgang til å unnlate straffeforfølgning selv om de rettslige og faktiske
betingelser for forfølgning er til stede,284 tilsvarende det vi i norsk straffeprosess omtaler som
opportunitetsprinsippet. Nederlands påtalemyndighet har utstedt en instruks om å unnlate straffeforfølging på nærmere vilkår. Dette gjøres av hensyn
til å skille markedene og miljøene for myke og
harde stoffer fra hverandre, og av hensyn til
offentlig ro og orden.285 Salg aksepteres bare i
mengder inntil 5 gram, og kundene må være over
18 år. Det er ikke tillatt å reklamere for narkotika,
og virksomhetene er ansvarlige for å unngå forstyrrelser av ro og orden i nærområdet. Coffee
shops kan ikke ha et lager på mer enn 500 gram
cannabis.286
Coffee shops tolereres dersom de har en tillatelse fra kommunale myndigheter, som utgjør
grunnlaget for toleransepolitikken på lokalt nivå.
Flertallet av kommunene (69,7 prosent i 2014, og
da særlig de mindre kommunene) fører en nulltoleransepolitikk hvor ingen slike tillatelser gis,
mens de øvrige kommunene gir tillatelser til et
visst antall virksomheter.287 På lokalt nivå kan det
fastsettes bestemmelser om for eksempel minstekrav til avstand til skoler, forbud mot utendørs servering og begrensninger av åpningstider.
Konsekvensene av toleransepolitikken har
vært omdiskutert, blant annet grunnet problemer
med narkotikaturisme, ordensforstyrrelser og
narkotikakriminalitet, noe som har medvirket til
visse skjerpelser av politikken i senere år.288
I forskning på betydningen av coffee shops er
det blitt påpekt at fraværet av håndheving av forbudet i seg selv ikke synes å ha påvirket cannabisbruk, men at bruken økte fra 1984 til midten av
1990-tallet samtidig med en gradvis innføring av de
facto legalisering og kommersialisering av
cannabisutsalg.289 Etter at aldersgrensen for kjøp i
coffee shops ble hevet fra 18 til 19 år i 1996, avtok
bruken i en periode fra 1997 og 2005. Det er ikke
påvist en årsakssammenheng med vitenskapelig
283

van Ooyen-Houben (2017).
van Ooyen-Houben (2017) s. 629.
285
van Ooyen-Houben (2017) med oversatt sitat fra Aanwijzing
Opiumwet utstedt av påtalemyndigheten 1. mars 2015.
286
MacCoun (2011) s. 1900.
287 van Ooyen-Houben (2017) s. 630–631.
288
van Ooyen-Houben (2017) 653–656.
289
Se MacCoun og Reuter (2001) s. 126. Se også MacCoun
(2011).
284

280

Cannabis Act (2018) section 10, som innebærer en strafferamme på fengsling i inntil 14 år.
281
Cannabis Act (2018) section 14, som innebærer en strafferamme på fengsling i inntil 14 år.
282
Se undersøkelse gjennomført av det føderale organet
Statistics Canada (2019).
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sikkerhet. Til støtte for en hypotese om en slik
sammenheng er det likevel pekt på at aksept for
kommersielle utsalg i bybildet åpner for andre former for promotering av cannabis overfor unge og
en ny rolle for cannabis i ungdomskulturen, enn i
en tilstand hvor stoffet bare er avkriminalisert.
En studie fra 2010 sammenlignet data om cannabisbruk blant unge samlet inn gjennom skoleundersøkelser i USA, Canada og Nederland i 2005–
2006. På dette tidspunktet hadde Nederland en mer
liberal cannabispolitikk enn de to andre landene.
Det kunne ikke påvises forskjeller i bruken av cannabis mellom landene, annet enn at jenter i Nederland i mindre grad oppga å ha brukt cannabis.290
I mars 2017 fantes det 567 coffee shops i
Nederland.291 Tidligere estimater av omsetningen
har konkludert med en samlet omsetning på mellom € 875 millioner og € 1,25 milliarder, med om
lag € 515 150 i gjennomsnittlig omsetning for
coffee shops i Amsterdam.292
Et iboende paradoks i toleransepolitikken er at
leverandørleddet bakenfor coffee shops, som
under denne ordningen får del i betydelige verdier, nødvendigvis er kriminelle aktører som
omsetter cannabis ulovlig. På denne bakgrunn er
det fremsatt lovforslag om å åpne for eksperimentering med regulering av et begrenset antall virksomheter som leverandører. Lovforslaget ble vedtatt i underhuset i januar 2019,293 og vil på et
senere tidspunkt bli behandlet i overhuset.
Prevalensen av bruk i siste år blant unge
voksne (15–34 år) var på 15,7 prosent, som er i det
øvre sjiktet av landene omfattet av EMCDDA.294
En større andel av Nederlands unge voksne oppgir å ha brukt MDMA og amfetamin i løpet av det
siste året enn i noe annet europeisk land, og landet ligger i øvre sjikt når det gjelder bruk av
kokain.295 På den annen side er antallet høyrisikobrukere av opioider i det nedre sjiktet i Europa,
med 1,3 per 1 000 innbyggere.296

6.3.4.3 USA
Tilvirkning, import, innehav, bruk og omsetning
av narkotiske stoffer er straffbart i medhold av
føderal lovgivning.297 Siden 1970-tallet har imid-

lertid en rekke delstater endret lokal lovgivning i
retning av mildere straffansvar og innføring av
sivilrettslige sanksjoner for innehav av mindre
mengder cannabis.298 En rekke delstater har i
løpet av de senere år legalisert kommersiell
omsetning av cannabis. De første delstatene som
vedtok legalisering av begrensede mengder
cannabis til rekreasjonell bruk, var Washington299
og Colorado,300 begge i 2012. Ifølge en oversikt
utarbeidet i desember 2018 var cannabis til rekreasjonell bruk legalisert i ti delstater i USA samt
District of Columbia.301 Lovendringene i retning
av legalisering av cannabis på delstatsnivå i USA
har vært gjenstand for betydelig offentlig
interesse og debatt, også i Norge.
Siden avkriminalisering på delstatsnivå tok til
på 1970-tallet, har det vært forsket på tilsiktede
og utilsiktede konsekvenser av regelendringene,
herunder hvorvidt de har ført til færre cannabisrelaterte pågripelser, og hvorvidt det har påvirket bruk av cannabis, særlig i yngre deler av
befolkningen. En studie på tvers av delstater fra
2003 viste en negativ sammenheng mellom
straffenivå for bruk av cannabis og andelen unge
som oppgir å ha brukt cannabis i løpet av de siste
30 dagene, noe som gir en viss støtte til hypotesen om at reduksjon eller avskaffelse av straff
kan lede til økt bruk.302 En studie av konsekvenser av avkriminalisering i California viste at skoleungdom på 12. klassetrinn i delstaten oppfattet
cannabis som mindre farlig, og at risikoen for
bruk av cannabis økte, etter avkriminalisering.303
Studien undersøkte data fra 2007–2013, og avkriminalisering i delstaten fant sted i 2012. Selv om
forfatterne ikke hevder å påvise en årsakssammenheng mellom avkriminalisering og endringen
i oppfatninger og bruk, gir resultatene en viss
støtte til hypotesen om at avkriminalisering av
cannabis ga en signaleffekt som innebærer at
ungdom oppfatter stoffet som mindre farlig. Forfatterne peker imidlertid også på at forutgående
reklamekampanjer for medisinske cannabisprodukter i California, og ungdommers økte tilgang til media, kan ha hatt betydning for konse-

297
290

Simons-Morton mfl. (2010) s. 64–69.
291
EMCDDA (2018f).
292
van Ooyen-Houben (2017) s. 658–659.
293
Lovvedtak 34 997, tilgjengelig i engelsk oversettelse fra
Nederlands regjering se Government of the Netherlands
(udatert). Se også omtale i INCB (2018a) s. 98–99.
294
EMCDDA (2018f).
295
EMCDDA (2018f) s. 21–22.
296
EMCDDA (2018f) s. 22.

Controlled Substances Act 1970, part D.
Grucza mfl. (2018) s. 68.
299
The Washington State Legislature (2012).
300
Colorado Legislative Council (2012).
301
Alaska, California, Colorado, District of Columbia, Maine,
Massachusetts, Michigan, Nevada, Oregon, Vermont,
Washington, se National Conference of State Legislatures
(2019).
302
Pacula, Chriqui og King (2003).
303
Miech mfl. (2015).
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kvensene av avkriminaliseringen i delstaten i
denne perioden.304
En studie fra 2018, der data fra fem delstater
som avkriminaliserte cannabis i 2008–2014, ble
sammenlignet med en gruppe på 27 delstater som
ikke har avkriminalisert cannabis, fant ikke
økning i bruk av cannabis som kunne tilskrives
avkriminaliseringen.305 I den amerikanske debatten om cannabispolitikk er avkriminalisering av
mindre mengder til egen bruk blitt trukket frem
av enkelte fagmiljøer som en mellomposisjon som
reduserer de økonomiske og menneskelige kostnadene knyttet til bruk av straff, og samtidig unngår risikoen for økning i bruk av cannabis blant
ungdom som knyttes til legalisering.306
Endringene i lovgivningen på delstatsnivå i retning av legalisering har de senere år skjedd i et
slikt omfang og tempo at det på dette tidspunktet
fremstår krevende å trekke klare konklusjoner
om eventuelle konsekvenser på kortere eller lengre sikt. Mange av lovendringene er blitt foreslått
gjennom borgerinitiativer og vedtatt gjennom
direkte folkeavstemninger. Et interessant aspekt i
denne sammenhengen er hvordan myndighetene
i slike tilfeller har innrettet seg for å overvåke
mulige konsekvenser av endringene. Colorado gir
et eksempel på en transparent og systematisk prosess i så måte:
I etterkant av folkeavstemningen om legalisering i Colorado i 2012 ble det vedtatt av delstatens
folkevalgte at myndighetene skulle samle statistikk om nærmere angitte parametere som ble
sett i sammenheng med legaliseringen av cannabis, blant annet307
– kontakt mellom befolkningen og politi foranlediget av cannabis,
– informasjon fra skolene, herunder antallet
utvisninger og politisaker knyttet til bruk og
salg av ulike kategorier av narkotika,
– cannabisrelaterte pågripelser,
– betydningen av cannabis for organisert kriminalitet,
– trafikkuhell, herunder dødsfall og alvorlige
personskader, knyttet til cannabispåvirkning
– tilgang til cannabis for personer under 21 år,

–
–
–
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kontakt med medisinske nødhjelpstjenester og
giftinformasjon knyttet til cannabis,
lekkasje av cannabis fra Colorado til andre delstater, og
barn som er negativt påvirket av narkotika,
særlig cannabis

Delstatsmyndighetene i Colorado fikk deretter
gjennomført analyser av hvilke data som eksisterte fra før, og hva som måtte skaffes til veie for å
oppfylle disse kravene på en god måte.308 I oktober 2018 ble det publisert en omfattende sammenstilling av data om disse parameterne.309 Et uttalt
formål med 2018-rapporten var å etablere utgangsverdier for vurderinger av legaliseringspolitikkens
konsekvenser i samfunnet – ettersom historisk
statistikk for en del av parameterne manglet eller
av ulike grunner ikke var direkte sammenlignbar
med ny statistikk – som et beslutningsgrunnlag
for prioriteringer og eventuelle justeringer i ruspolitikken.310
I mange delstater har det vært gjennomført
programmer i justissektoren som tar sikte på
hjelp og rehabilitering fremfor straffeforfølgning
av personer som har problemer med rusmidler. Et
kjent eksempel på et slikt program er Law
Enforcement Assisted Diversion (LEAD), som ble
opprettet i 2011. Formålet med programmet er å
flytte oppfølgingen av personer mistenkt for mindre alvorlige narkotika- eller prostitusjonslovbrudd fra straffeapparatet til en sosial lavterskeltjeneste og forhindre tilbakefall til ny kriminalitet.
Programmet innebærer at politiet overfører personer som kvalifiserer til programmet, direkte til
en sosialtjeneste uten at det innledes straffeforfølging.311 Mange andre tiltak er innført som alternative reaksjoner i tilknytning til en konkret
straffesak. Et kjent eksempel på et program innenfor straffesaksapparatet er Hawaii’s Opportunity
Probation with Enforcement (HOPE). Kjernen i
programmet er oppfølging og kontroll, herunder
tilfeldig og relativt hyppig rustesting, av personer
som er løslatt på prøve eller ilagt prøvetid for en
betinget straffereaksjon. Formålet er å skape en
høy oppdagelsesrisiko for nye lovbrudd samt
ilegge raske og forholdsmessige reaksjoner i tilfelle nye overtredelser.312

304

Miech mfl. (2015) s. 343. Det er blant annet pekt på at inntil
40 prosent av annonseomsetningen for uavhengige aviser
kunne tilskrives cannabisreklamekampanjer, og at reklame
for medisinsk cannabis ble kringkastet i radio og TV.
305
Grucza mfl. (2018).
306
Grucza mfl. (2018) s. 67 og 74, med videre henvisninger.
307
Se fullstendig liste i Colorado Sentate Bill 13-283 (2013).
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Colorado Office of the Governor (2014).
Colorado Department of Public Safety (2018).
310
Colorado Department of Public Safety (2018) s. 1.
311
Se Collins, Lonczak og Clifasefi (2017).
312
Se for eksempel Bartels (2019) s. 26.
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Figur 6.18 Plassering og antall brukerrom i Europa
Kilde: EMCDDA

6.3.4.4

straffbart med fengsel i inntil 6 måneder, bøter
eller begge deler,316 men en særskilt lovbestemmelse fastslår at bruk og besittelse av narkotika
ikke skal straffeforfølges med mindre allmenne
hensyn tilsier det, og at det i den forbindelse i den
enkelte sak blant annet skal vurderes om en helserettet tilnærming vil være mer fordelaktig.317

Andre land som har tatt skritt med sikte på
legalisering
Luxembourgs regjering har erklært at de innen
2021 vil gjennomføre en reform der cannabis legaliseres til ikke-medisinsk bruk.313 Luxembourg vil
i så fall bli den første staten i Europa som gjennomfører en de jure legalisering av cannabis til
ikke-medisinsk bruk. Ifølge en uttalelse fra landets helseminister vil legaliseringen bare gjelde
for landets egne innbyggere, og det vil ikke være
tillatt å bruke cannabis på offentlig sted.314
New Zealand har besluttet å gjennomføre en
bindende folkeavstemning i 2020 om legalisering
av cannabis. Regjeringen har kunngjort at aldergrensen for lovlig befatning etter forslaget vil være
20 år. I henhold til dette forslaget vil det innføres
en begrenset adgang til dyrking i private hjem, og
regulering av kommersielle leverandører.315 Etter
gjeldende rett er bruk og innehav av narkotika

I en rekke større byer er det etablert ordninger
hvor brukere kan innta medbrakt narkotika med
rent utstyr i hygieniske omgivelser, under oppsyn
av kvalifisert personale. Et overordnet formål med
slike ordninger er å redusere negative konsekvenser av rusmiddelbruk blant utsatte personer med
alvorlige ruslidelser.
Enkelte uformelle eksperimenter med brukerrom er kjent fra 1970-tallet,318 og fra 1980-tallet er

313

316

314

317

Deutch (2019).
Van Dyck (2019).
315
The New Zealand Government (2019).

6.3.5

Straffrihet i forbindelse med
brukerrom for narkotika

Misuse of Drugs Act 1975 No 116, section 7.
Misuse of Drugs Amendment Bill (nr. 119-1), section 7
amended.
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det blitt etablert offisielle brukerrom i en rekke
europeiske storbyer.319 Brukerrom finnes også i
Australia og Canada.320 Brukerrommene eies og
driftes av det offentlige eller av ideelle organisasjoner.
Ifølge en oversikt publisert av EMCDDA i
2018 finnes det totalt 78 offisielle brukerrom i
Europa, inkludert et rom i Oslo og et i Bergen.
Det ligger i sakens natur at det kreves en form
for toleranse fra det offentlige for besittelse og
bruk av narkotika – enten de jure eller de facto gjennom for eksempel lokale overenskomster mellom
tjenesten og rettshåndhevende myndigheter – for
at brukerrom skal kunne nå sine målgrupper og
fungere etter hensikten. Dette gjelder som et minimum for brukerens egen befatning med dosen
som skal inntas, og de handlingene ansatte ved
brukerrommene foretar for å tilrettelegge for inntak av en brukerdose på en måte som kan redusere
skaderisikoen ved inntaket.
Omfanget av straffriheten kan være mer eller
mindre presist avgrenset med tanke på hvem den
gjelder for, hvilken type og mengde rusmiddel og den
geografiske rekkevidden. For eksempel har man i
København, som nevnt ovenfor, valg å gjøre hele
bydelen der byens brukerrom er plassert, til en frisone, basert på en skriftlig overenskomst. Tidvis vil
de nærmere vilkårene for straffrihet hvile på et
pragmatisk og noe mer uformelt grunnlag – i Paris
er for eksempel hovedreglene forankret i nasjonal
lovgivning, men enkelte av vilkårene for straffrihet
i området omkring brukerrommet er basert på en
muntlig avtale mellom brukerrommet og det lokale
politiet.321 I Nederland finnes det ikke noe skriftlig
rettslig rammeverk som unntar brukerrommene
eller deres brukere fra straffansvar.322
Ifølge en kunnskapsgjennomgang publisert av
EMCDDA evner brukerrom i stor grad å nå og
opprettholde kontakt med svært marginaliserte
målgrupper. Kontakten har ført til umiddelbare forbedringer i hygiene og medført mindre risikofylt
inntak av rusmidler samt andre helsefordeler og
forbedringer med hensyn til offentlig ro og orden.
Evalueringer av lokalsamfunnet omkring brukerrommene viser samlet sett en positiv virkning av
brukerrom, blant annet i form av en reduksjon i
injeksjoner og sprøytespisser på offentlig sted. En
studie av brukerrommet i Sydney fant ikke bevis
318

Se for eksempel Laenen mfl. (2018) s. 77.
Se EMCDDA (2018c).
320 International Network of Drug Consumption Rooms
(2015).
321
Laenen mfl. (2018) s. 72.
322
Laenen mfl. (2018) s. 77.
319
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for at det forårsaket noen økning eller reduksjon av
antallet tyverier og ran i området. Det har av
enkelte som har vært skeptiske eller kritiske til
brukerrom, blitt hevdet at muligheten til å injisere
narkotika på en tryggere måte fører til økt bruk
eller mer hyppig bruk, men det er ikke funnet
belegg for denne påstanden.323

6.4

Sammenligninger og
oppsummering av erfaringer
i andre land

6.4.1 Oversikt
Gjennomgangen viser en nokså stor variasjon i de
undersøkte landene. Variasjonen gjør seg gjeldende langs flere dimensjoner. For det første fremgår det at enkelte land har gjennomført nokså
betydelige reformer innenfor eksisterende lovgivning, uten å endre ved et rettslig utgangspunkt
om at bruk av narkotika fremdeles er straffbart.
Det mest iøynefallende tilfellet er Nederland, hvor
gjeldende lovtekst fremdeles oppstiller et straffansvar for kjøp og bruk av cannabis, samtidig som
myndighetene tolererer at rusmiddelet omsettes
kommersielt.
For det andre trekkes det i mange land et skille
mellom ulike typer narkotika. Rusmiddelet cannabis står i en særstilling blant de undersøkte landene – mange av eksemplene på avkriminalisering gjennom lovgivning, toleransepolitikk eller
rettsavgjørelser gjaldt spesifikt for dette rusmiddelet. Der det gis straffrihet i forbindelse med
besøk i brukerrom, anses dette derimot mest
aktuelt for de mer farlige rusmidlene.
For det tredje skiller enkelte land mellom
brukere med og uten rusproblemer. Reglene om
straffrihet i forbindelse med brukerrom vil gjelde
personer med alvorlige rusproblemer. Frisonen i
København gjelder ikke for personer som ikke er i
målgruppen for brukerrom. I Danmark og i Portugal vil det i henhold til landenes lovgivning ha
betydning for det offentliges reaksjon på bruken
om personen har en rusmiddelavhengighet. En
forskjell er imidlertid at vurderingen i Danmark
gjøres av politiet på stedet, mens den i Portugal
gjøres av nemndene. Som beskrevet ovenfor om
erfaringene fra Danmark, synes det å ha vært
utfordrende å gjennomføre et slikt skille når det
gjelder avgjørelsen om hvorvidt det skal gis en
advarsel i stedet for en bot for forholdet. Derimot
har anvendelsen av et slikt skille tilsynelatende
ikke bydd på problemer når det gjelder vurderin323

EMCDDA (2018c).
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Tabell 6.4
Straffrihet avhengig av type illegalt
rusmiddel?

Straffrihet avhengig av at personen har en
rusrelatert lidelse eller lignende?

Australia

Ja

Nei

Belgia

Ja

Nei

Danmark

Nei

Ja. Ordningen med frisone i København
og regelen om advarsel i stedet for bot er
begrenset til personer med rusavhengighet og en vanskelig sosioøkonomisk
situasjon.

Georgia

Ja

Nei

Italia

Nei

Nei

Nederland

Ja

Nei

Portugal

Nei

Nei

Spania

Nei

Nei

Sveits

Ja

Nei

Tsjekkia

Nei

Nei

Tyskland

Nei

Nei

Østerrike

Nei. Men forenklet vurdering første
gang hvis cannabis eller sopp.

Nei

Straffrihet ifm.
brukerrom i Europa

Ja. Tilbudet retter seg som regel
mot brukere av harde stoffer.

Ja. Tilbudet retter seg som regel mot
personer med et etablert rusproblem.

gen av om en person har slike rusproblemer at
vedkommende er i målgruppen for frisonen i
København.
I tillegg gjør en rekke andre ulikheter seg gjeldende, blant annet hvilke responser, om noen,
som kommer til anvendelse der egen bruk (eller
tilhørende befatning med narkotika til egen bruk)
ikke lenger straffeforfølges, eventuelle aldersgrenser og svært ulike maksimalgrenser for
mengder av rusmidler som kan innehas straffritt.
Gjennomgangen viser også eksempler på at land
har vedtatt unntak fra avkriminalisering, ved at
ulike omstendigheter knyttet til det enkelte lovbruddet kan medføre at adferden likevel straffeforfølges, av hensyn til andre verneverdige
interesser, for eksempel mindreårige.
Med variasjon for alle disse parameterne kan et
forsøk på å gjøre gjennomgangen mer oversiktlig
gjennom å visualisere de undersøkte landene langs
én dimensjon, fra det mest liberale til det mest
repressive, lede til misforståelser. Et eksempel på
at en endimensjonal analyse basert på for eksempel
formelt straffansvar ikke gir et dekkende bilde av

samfunnets reaksjoner på besittelse av narkotika til
egen bruk, kan gis ved å sammenligne Portugal og
Østerrike. Mens Portugal har avkriminalisert
erverv og innehav til egen bruk og pålegger oppmøte i nemnder som kan vedta administrative sanksjoner eller ulike former for helserettede oppfølgingstiltak, har Østerrike formelt beholdt et straffebud. Østerrikes lovbestemte ordning med oppfølging av overtredelser utelukkende gjennom helsevesenet, uten hjemler for overtredelsesgebyrer
eller lignende i den forbindelse, kan imidlertid gi
mindre inngripende resultater for den enkelte, og
maksimalbegrensningene for hvilke mengder av
rusmidlene som kan anses å være til eget forbruk,
er høyere i Østerrike enn i Portugal (for eksempel
tre ganger høyere for heroin). Østerrikes ordning
med helserettet oppfølging uten igangsettelse av
straffesak omfatter dessuten uttrykkelig innehav
av rusmidler også utover det personen skal bruke
selv, dersom det er ment å deles med en annen
uten vinning for den saken gjelder.
En måte å skape oversikt over ulikheter mellom de undersøkte statene på er å sammenstille i
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hvilken grad type rusmiddel og kategorisering av
brukeren (fra rekreasjonsbruker til bruker med
alvorlige rusmiddelproblemer) har betydning for
om befatning med narkotika de jure eller de facto
unntas fra straffansvar, se tabell 6.4. Tabellen må
leses med forbehold om at det er gjort forenklinger for oversiktens skyld, slik at enkelte nyanser
går tapt.
Portugal, Italia, Spania, Tsjekkia, Tyskland og
Østerrike praktiserer ulike former for straffrihet
som omfatter mindre farlige og mer farlige typer
rusmidler, og som omfatter alle kategorier av brukere. Belgia, Nederland, Sveits, Georgia og
enkelte områder i Australia praktiserer ulike former for straffrihet for cannabis som omfatter alle
kategorier av brukere. I forbindelse med brukerrom, og i Danmark, praktiseres derimot i varierende grad ulike former for straffrihet som kun
gjelder personer med alvorlige rusmiddelproblemer.
Med tanke på virkninger i befolkningen må
det kunne antas at endringer som gjelder de mindre farlige rusmidlene, har betydning for straffansvaret til et høyere antall innbyggere, idet cannabis er det av de illegale rusmidlene som en størst
andel av befolkningen oppgir å ha prøvd.
Endringer som gjelder kun personer med problematisk bruk eller rusmiddelavhengighet, vil ha
betydning for straffansvaret til en mindre andel av
befolkningen, men dette er en gruppe som i de
fleste land står for en vesentlig del av det samlede
antallet narkotikalovbrudd og en vesentlig del av
totalkonsumet av narkotika.
Mengdebegrensninger for straffrihet spriker i
meget stor grad, både når det gjelder tallstørrelser og målemetode (herunder om grensen gjelder
brutto mengde av et bestemt produkt eller kun
mengden av det psykoaktive virkestoffet). I
enkelte land foreligger ikke utvetydige grenser,
mens det i andre land finnes meget detaljerte
tabeller for ulike stoffer, som også varierer mellom ulike geografiske områder i landet eller med
unntak for bestemte type steder. Rettsvirkningene
som knyttes til mengdebegrensningene, varierer
også. Av denne grunn vil det føre for langt, og trolig være lite fruktbart, å gjøre en komparativ sammenstilling av mengdebegrensninger i inneværende kapittel.

virkninger på bruk i befolkningen som et sentralt
tema.324 Utvalget har fått presentert forskningsfunn og har også selv undersøkt kilder til empirisk
kunnskap om virkninger av avkriminalisering på
bruk av narkotika i befolkningen.325
I en gjennomgang av forskning på konsekvensene av avkriminalisering av narkotika er det i
boken Drug Policy and the Public Good pekt på
flere begrensninger i eksisterende forskning:326
– Det kan være enklere å studere rettstilstanden
slik den kommer til uttrykk i lovtekster enn
faktisk praksis, men det kan være betydelige
forskjeller mellom lovens ordlyd og praksis.
Selv om en lovendring, for eksempel avskaffelsen av et straffebud, kan tidfestes nøyaktig,
kan det være vanskeligere å tidfeste når håndhevingen av dette straffebudet opphørte. I
praksis kan landets rettshåndhevende
myndigheter ha innført en de facto avkriminalisering før dette er blitt vedtatt de jure gjennom en lovendring.
– Konsekvensene av endringer i håndhevingen
kan først komme fullt til syne etter mange år.
– Straffebud som har til hensikt å ramme bruk
av narkotika, rammer ofte direkte kun innehav
av narkotika. Det samlede antallet saker kan
også inneholde saker der personen ikke selv
bruker narkotika. Det er en fare for at eventuelle skiller i nasjonal rett mellom innehav til
egen bruk og oppbevaring med sikte på videresalg går tapt i internasjonale studier.
– Et overveiende flertall av studiene undersøker
kun lovendringer i én retning, nemlig reduksjon
eller avskaffelse av straff, og de fleste studiene
gjelder kun ett rusmiddel, nemlig cannabis.
Ved siden av begrensningene som er nevnt ovenfor, kan det også pekes på at grunnlaget for undersøkelsene ofte er spørreundersøkelser, hvor
respondentene selv gir opplysningene om sin
bruk av narkotika. Det vil kunne være ukjente forskjeller i graden av ærlighet mellom ulike grupper
av respondenter. Personer kan vegre seg for å innrømme straffbare handlinger, selv i anonyme
undersøkelser, og eksisterende underrapportering av egen erfaring med bruk av narkotika kan

324

6.4.2

Empiriske undersøkelser av effekter av
avkriminalisering på bruk av narkotika
i befolkningen

I internasjonal forskning på effekter av endringer
i narkotikalovgivningen fremstår spørsmålet om
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Se for eksempel Bretteville-Jensen (2019b) s. 220.
Blant annet gjennom foredrag holdt av Ole Røgeberg, Anne
Line Bretteville-Jensen, Caitlin Hughes, Alex Stevens og
Brendan Hughes. Av nylige vitenskapelige bidrag til kunnskap om eventuelle effekter av endringer i lovgivning vises
det til Stevens (2019); Kotlaja og Carson (2019); Grucza
mfl. (2018), Miech mfl. (2015).
326
Babor mfl. (2018) s. 192.
325
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på denne måten reduseres som følge av en avkriminalisering.327
Til tross for disse begrensningene, foreligger
det funn i empirisk forskning som etter utvalgets
syn er egnet til å belyse spørsmålet om virkninger
av lovgivningen.
Én mulig kilde til kunnskap er den forskningen som foreligger om utviklingen i land som
har gjennomført lov- eller praksisendringer som
reduserer eller fjerner bruken av strafferettslige
virkemidler overfor brukere av narkotika. En
rekke slike studier av enkeltland er omtalt i tilknytning til landene som beskrives ovenfor i dette
kapittelet. Slike studier fra enkeltland kan være av
interesse, men det er samtidig en risiko for at det
er andre forhold i landet, ved siden av endringen i
lovgivning eller praksis, som har betydning for
resultatene. For eksempel har det i USA vært en
sterk bevegelse i retning av legalisering av cannabis, og det ble gjennomført mye omtalte reformer
for medisinsk bruk av cannabis, som gjør at virkningene av en avkriminalisering kan bli annerledes i en amerikansk delstat enn i andre land. I
Tsjekkia er prevalensen av cannabis svært høy,
noe som kan forårsake at effektene av en endring
i cannabispolitikken der vil kunne være annerledes enn i andre land.
Det er derfor av betydning å undersøke internasjonale studier som sammenligner data på tvers
av land, med sikte på å undersøke mulige effekter
av avkriminalisering som sådan. Disse studiene er
interessante i den forstand at de kan få frem hvilken virkning av lovgivningen som kan observeres,
kontrollert for slike faktorer som innebærer ulike
nasjonale kontekster for lovgivningen og forhold
på individnivå.
I en nylig publisert tverrfaglig gjennomgang
av forskning på effekten av liberalisering av
cannabislovgivning på bruk blant personer under
25 år, ble det konkludert med at avkriminalisering
av cannabis eller legalisering av cannabis til medisinsk bruk ikke forårsaker økt bruk:
«Our systematic review and meta-analysis of 41
research articles published across disciplines
(epidemiology, economics and social policy)
and using a variety of datasets and statistical
methods shows that cannabis decriminalisation or legalisation of use for medical purposes
do not result in higher levels of use among
youths. Legalisation of use for recreational pur-

327

Denne mulige feilkilden er omtalt i for eksempel Miech
mfl. (2015), s. 343.

poses appears to possibly result in a small
increase.»328
Funnene i to studier fra Australia og USA som
viste uheldige effekter på bruk i befolkningen,
som er omtalt ovenfor,329 betegnes som tilsynelatende «outliers».330 Dette innebærer i seg selv
ingen kritikk av de to studiene som sådan, det
betyr bare at forfatterne av denne gjennomgangen anser de to studiene som avvik fra funn i
de øvrige gjennomgåtte studiene.
Tre forskere ved EMCDDA har undersøkt
hvorvidt det kan påvises en sammenheng mellom
på den ene siden skjerping eller på den annen side
lemping (det vil si nedkriminalisering eller avkriminalisering) av straffansvaret for cannabis og
prevalensen av cannabisbruk i løpet av de siste 12
månedene blant personer mellom 15 og 34 år.
Dette er gjort ved å undersøke prevalensen i
årene før og etter lovendringen. Resultatene er
visualisert i figur 6.19, hvor stiplede linjer viser
prevalensen i land som skjerpet straffansvaret, og
heltrukne linjer viser land som lempet på det.
Hypotesen om straffens preventive virkning
skulle tilsi at de heltrukne linjene steg ved året for
lovendringen, og at de stiplede linjene falt. Som
det fremgår av figuren, tegner det seg ikke noe
slikt mønster. Analysen, som riktig nok har et
enkelt forskningsdesign, viser ingen klar sammenheng mellom lovendringen og prevalensen av
cannabisbruk i denne delen av befolkningen.331
I en artikkel publisert i 2013 presenteres en
analyse av bruk av narkotika blant unge i alderen 15–24 år i 15 EU-medlemsland.332 Artikkelen undersøker sammenhengen mellom bruk i
løpet av den siste måneden og faktorer på individnivå (blant annet kjønn, utdanningsnivå og
hvor vidt personen bor i distriktet, i en småby
eller en storby) og egenskaper på nasjonalt nivå
(blant annet hvor vidt bruk av et illegalt rusmiddel til eget forbruk var straffbart, brutto nasjonalprodukt og antallet pasienter i substitusjonsbehandling per 100 000 innbyggere). Studien
fant en negativ effekt av avkriminalisering på
bruk av rusmidler, det vil si at sannsynligheten
for at respondenter oppga å ha brukt narkotika
den siste måneden, var lavere i stater der besit328

Melchior mfl. (2019).
Williams og Bretteville-Jensen (2014) og Miech mfl.
(2015).
330
Melchior mfl. (2019) s.4.
331
Se også omtale av en lignende tidligere undersøkelse i
EMCDDA (2017b) s. 22–23, og Bretteville-Jensen (2019b)
s. 222–223.
332
Vuolo (2013).
329
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Figur 6.19 Cannabisbruk før og etter lovendringer i utvalgte land, bruk i løpet av de siste 12 månedene blant
personer mellom 15 og 34 år (prosent)
Kilde: Reprodusert fra Hughes, Matias og Griffiths (2018).

telse til eget forbruk ikke var straffbart. Det skal
bemerkes at studien kun synes å ha undersøkt
virkninger av de jure avkriminalisering, altså av
lovendringer og ikke praksisendringer.333
I en artikkel publisert i 2018 presenteres en
analyse av sammenhengen mellom cannabisbruk
i løpet av de siste fire ukene hos 12–15-åringer og
cannabispolitikk i 27 land. Landenes politikk er
fordelt på fire kategorier, avhengig av hvilken
rettslig status cannabis har i de ulike landenes
rettssystemer. Kontrollert for blant annet landenes brutto nasjonalprodukt og hvor utbredt cannabisbruk var i landet i hele befolkningen, fant forfatterne ingen sammenheng mellom cannabispolitikk og bruk hos 12–15-åringer i de siste fire
ukene.334 Studien tyder på at andre faktorer enn
eksistensen av en straffetrussel var bestemmende
for om personer i disse aldersgruppene nylig
hadde brukt cannabis.
En artikkel fra 2015 som baserte seg på data
fra en internasjonal skoleundersøkelse i 38 land,
gjennomført i 2001/2002, 2005/2006 og 2009/
2010, fant en positiv sammenheng mellom liberalisering av cannabispolitikk og sannsynligheten for
bruk av cannabis blant ungdom.335 Dette gjaldt

for bruk noen gang i livet, siste års bruk og jevnlig
bruk. I en artikkel publisert tidligere i år ble det
imidlertid hevdet at 2015-studien hadde mangler
som hadde virket inn på resultatet. I en ny analyse
av datamaterialet, der det også ble tatt med tall for
Sverige for 2005/2006 og 2010/2010 (som manglet i 2015-artikkelen) og tall for respondenter som
ikke hadde svart på antall søsken (som dermed
hadde blitt regnet som ufullstendige svar og blitt
holdt utenfor analysen) og justert for kjønnssammensetning, ble det ikke påvist noen statistisk
signifikant effekt av liberalisering på bruken i
befolkningen.336
På grunnlag av foreliggende forskning, uttales
blant annet det følgende i boken Drug Policy and
the Public Good i 2018:
«[T]here is now a considerable literature that
examines many types of changes in user sanctions in many different countries, and the
overall finding is that short-term effects on
use are quite modest, if they can be detected
at all.»337
«Perhaps the best summary at present
would be to conclude that reducing user sanctions can affect consumption, but it need not
and, at least if applied across populations gen-
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Se tabell 3 i artikkelen, hvor det fremgår av Nederland ikke
er registrert som et land som har avkriminalisert. Se omtale
av Nederland, hvor det etter lovens ordlyd er straffbart å ha
befatning med narkotika, men hvor det tolereres omsetning
av cannabis til egen bruk, i punkt 6.3.3.2 ovenfor.
334
Kotlaja og Carson (2019).

335

Shi, Lenzi og An (2015).
Stevens (2019).
337
Babor mfl. (2018) s. 192.
336
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erally, does not seem to produce very large
effects on consumption.»338
Dette er forenelig med en oppsummering av
kunnskap utarbeidet eller innhentet av FN-organer de siste ti årene, publisert av FN i mars 2019,
hvor det er lagt til grunn at narkotikapolitikk
basert på strafflegging ikke fremstår egnet til å
bekjempe illegal bruk av narkotika.339
I en nylig norsk publikasjon om cannabis,
påpekes det at den foreliggende forskningslitteraturen er mangelfull, idet det er «mange spørsmål
vi gjerne skulle hatt sikre og detaljerte svar
på.»340 Det trekkes imidlertid forsøksvis noen
konklusjoner, blant annet den følgende om virkningene av avkriminalisering:
«En legalisering av cannabis vil mest sannsynlig gi økt forbruk gjennom reduserte priser og
økt tilgjengelighet […] Om, og eventuelt hvor
mye, cannabisbruken vil øke ved en avkriminalisering er vanskeligere å forutse og vil
avhenge av hvilke reaksjoner som erstatter
forbudet. Hvor problematisk en økning i forbruket vil være vil avhenge av hvem og hvordan cannabis brukes. Stor økning blant unge
og marginaliserte grupper vil gi større negative konsekvenser enn hvis det er voksne, velfungerende, sporadiske brukere med god
fysisk og psykisk helse som bruker mer enn
før. Dersom produksjon og salg forblir forbudt, vil man uansett forvente mindre effekter
på forbruket enn ved en full legalisering.»341
I lys av disse empiriske funnene er det grunn til å
stille spørsmål ved noen forutsetninger som har
ligget til grunn for antagelser om at straffetrusselen har stor betydning for innbyggernes narkotikabruk. Den foreliggende empirien svekker det
som har vært en rådende hypotese om at det å
fjerne straffansvar for brukere av narkotika nødvendigvis fører til en økning av bruken i befolkningen.

338

Babor mfl. (2018) s. 206.
Se rapport publisert på nett: UN (2019) s. 5: «Punitive drug
policies continue to be used in some communities, despite
being ineffective in reducing drug trafficking or in addressing non-medical drug use and supply.»
340
Bretteville-Jensen (2019b) s. 230.
341
Bretteville-Jensen (2019b) s. 230–231, kilder utelatt.
339

6.4.3

Hvorvidt erfaringer fra andre land kan
anses å ha overføringsverdi til Norge

Som påpekt tidligere i dette kapitlet og i punkt
12.3, er det svært mange forhold som kan tenkes
å påvirke rusmiddelbruk i befolkningen, og
endringer i lovgivningen inngår bare som én av
mange faktorer. Som omtalt ovenfor, viser forskning på virkninger av avkriminalisering i andre
land at det samlet sett er vanskelig å påvise noen
effekt overhodet på narkotikabruken i befolkningen. Dette tilsier at nettopp andre faktorer enn
lovgivning og lovendringer som sådan har stor
betydning for rusmiddelbruken i befolkningen.
Det vil alltid kunne stilles spørsmål ved om
erfaringer fra andre land, og funn i internasjonal
forskning på tvers av land, er overførbare til norske forhold. Utgangspunktet bør være at funn fra
studier som har sammenlignet mange forskjellige
land, kan antas å være overførbare også til Norge,
med mindre det kan påpekes relevante forskjeller
mellom Norge og de undersøkte landene som gir
grunn til å tro at forholdene stiller seg annerledes
her til lands.
På den ene side er bruken av narkotika i
Norge ikke utpreget høy sammenlignet med
mange andre europeiske land. Det kan tenkes at
det derfor er et større potensial for rekruttering
av nye brukere i Norge enn i enkelte andre land,
der bruken av narkotika historisk har vært mer
utbredt før en avkriminalisering fant sted.342
På den annen side er det en relativt høy levestandard i Norge og et høyt utdanningsnivå blant
unge voksne.343 Dette kan tilsi at det er bedre
forutsetninger for å fange opp personer som står
i fare for å utvikle et rusmiddelproblem, enn i
land der levestandarden er lavere, og offentlige
utdanningssystemer og velferdstjenester har
mer begrensede midler enn det som er tilfelle i
Norge.
Flere land som har avkriminalisert handlinger
forbundet med bruk av narkotika, for eksempel
Portugal, Spania og Italia, har en geografisk plassering som innebærer at narkotika passerer gjennom landet på vei fra produksjonsland og inn i
Europa. Norge befinner seg ikke på samme måte
langs en transportrute for slike stoffer. Norge har
dessuten et straffenivå for omsetning av narkotika
som er meget høyt sammenlignet med mange
andre land i Europa.
En uttømmende drøftelse av mulig relevante
likheter og ulikheter, og nærmere vekting av
342
343

Bretteville-Jensen (2019b) s. 230.
Se for eksempel Steffensen (2016).

NOU 2019: 26
Rusreform – fra straff til hjelp

hvorvidt det er grunn til å tro at slike forhold gjør
at Norge vil skille seg fra hvert enkelt annet land
som er undersøkt i den forskningen som er
beskrevet ovenfor, vil føre for langt i dette kapittelet.
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Tilsiktede og mulige utilsiktede virkninger av
avkriminalisering i Norge er drøftet nærmere i
utredningens kapittel 12.

Del III
Rettslige rammer og virkemidler
i narkotikapolitikken
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Kapittel 7

Kapittel 7

Folkerettslige forpliktelser og internasjonale anbefalinger
i narkotikapolitikken
7.1

Innledning

I henhold til mandatet skal utvalgets rapport inneholde en vurdering av forholdet mellom
endringene utvalget foreslår, og «Norges folkerettslige forpliktelser, blant annet FNs narkotikakonvensjoner og menneskerettighetene». I dette
kapitlet drøftes forholdet mellom Norges folkerettslige forpliktelser og en mulig forflytning av
ansvaret for samfunnets reaksjon mot narkotikabruk og tilhørende befatning med narkotika til
egen bruk fra justissektoren til helsetjenesten.
I punkt 7.2 gis en kortfattet oversikt over
utviklingstrekk i internasjonal narkotikapolitikk,
herunder den rettslige reguleringen og anbefalinger om narkotikapolitikk i FN-systemet, fra annen
halvdel av 1900-tallet og til i dag.
En sentral kilde til folkerettslige forpliktelser
av betydning for norsk narkotikapolitikk er FNs
tre konvensjoner om narkotikakontroll. Norges
handlingsrom for rusreform innenfor disse konvensjonene drøftes i punkt 7.3. To sentrale spørsmål som behandles i den forbindelse, er i hvilken
grad konvensjonene tillater at statspartene avkriminaliserer bruk av narkotika, samt befatning
med mindre mengder til egen bruk, og hvorvidt
det i så fall må innføres administrative sanksjoner
i stedet for straffleggingen.
En rekke menneskerettskonvensjoner gjelder
ikke bare som folkerettslig bindende tekster, men
også som lovgivning etter norsk intern rett, jf.
menneskerettighetsloven § 2. Det er likevel naturlig å behandle dem i det inneværende kapitlet, se
punkt 7.4, ettersom det er ønskelig å gi en samlet
fremstilling av folkerettslige forpliktelser. Folkerettslige forpliktelser mellom stater må ses i lys av
hverandre, herunder må narkotikakonvensjonene leses i lys av menneskerettighetskonvensjonene. Den eneste av menneskerettighetskonvensjonene som omtaler narkotika uttrykkelig, er
barnekonvensjonen, jf. dens artikkel 33. Andre
menneskerettslige forpliktelser som behandles i

dette kapitlet, er retten til den høyest oppnåelige
helsestandard og retten til privatliv og familieliv.
I punkt 7.5 gis en kortfattet oversikt over
øvrige internasjonale anbefalinger om narkotikapolitikk, herunder spørsmålet om strafflegging,
forebygging, behandling, rehabilitering og skadereduksjon. I henhold til utvalgets mandat skal
utvalgets foreslåtte modell «være i tråd med internasjonale anbefalinger om rehabilitering og
reintegrering bl.a. fra FN og EMCDDA». Det presenteres også anbefalinger fra enkelte uavhengige
ekspertgrupper og ikke-statlige internasjonale
organisasjoner. For sammenhengens skyld presiseres det at internasjonale anbefalinger om håndteringen av innbyggernes bruk av narkotika også
kommer til uttrykk i uttalelser fra internasjonale
organisasjoner som er beskrevet flere steder i
kapitlet, herunder i punkt 7.2 og i tolkingen av
konvensjoner som gjøres i punkt 7.3 og 7.4.

7.2

7.2.1

Oversikt: Dreiningen fra
krigsretorikk til en helseorientert
narkotikapolitikk
FNs narkotikakonvensjoner som
et fundament for internasjonalt
samarbeid i annen halvdel av
1900-tallet

Internasjonalt narkotikapolitisk samarbeid ble i
annen halvdel av 1900-tallet hovedsakelig tuftet på
kontroll gjennom FNs tre internasjonale narkotikakonvensjoner, som er beskrevet nærmere i
punkt 7.3 (se også kapittel 3). Konvensjonene har
etablert et samlet reguleringsregime for stoffer
som heretter for enkelthets skyld omtales samlet
som «narkotika». Konvensjonene innebærer forpliktelser til å kriminalisere ulike former for ulovlig befatning med narkotika. Samtidig berører narkotikapolitikk en rekke interesser som er vernet
av andre konvensjoner, ikke minst internasjonale
menneskerettighetskonvensjoner, som de senere
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tiårene er blitt viet stadig større oppmerksomhet
innen det internasjonale narkotikapolitiske samarbeidet. Dette gjelder blant annet statenes forpliktelser knyttet til enhvers rett til den høyest
oppnåelige helsestandard.
Det internasjonale samarbeidet var lenge preget av en nullvisjon og oppfatningen om at det var
mulig å oppnå en verden helt fri for ulovlig narkotika. Virkemidlene som ble ansett relevante for å
oppnå en slik nullvisjon, har langt på vei vært av
repressiv karakter. Dette kom til uttrykk gjennom
krigsretorikk, som klarest ble formulert da den
amerikanske presidenten Richard Nixon erklærte
krig mot narkotikaondet i 1971.1 Selv om det
narkotikapolitiske arbeidet også har omfattet elementer av forebygging av bruk og rekruttering av
nye brukere, samt rehabilitering av allerede etablerte brukere, har målet vært å utrydde narkotika og narkotikabruk. Et strengt forbud mot
enhver befatning med narkotika, også enkeltpersoners befatning med narkotika til egen bruk, har
vært ansett som et viktig element i dette arbeidet.
FNs generalforsamling avholdt i 1998 en spesialsesjon om narkotika (UNGASS) under slagordet
«A drug-free world – We can do it!».2 Slagordet
uttrykker en streng kontrollpolitikk og en nullvisjon for bruk av narkotika.

Skadereduksjon som en utfordring for
kontrollregimet
Som beskrevet i kapittel 3 og 6 har det funnet sted
en gradvis endring i mange lands tilnærminger til
innbyggernes bruk og besittelse av narkotika til
egen bruk. Bruk av strafferettslige virkemidler
har blitt revurdert, og skadereduksjonsperspektivet har fått en mer fremtredende plass i håndteringen av hivproblematikken blant injiserende brukere og utfordringer knyttet til åpne russcener i
Europa. Dette innebærer i noen tilfeller innføring
av praksiser som er beslektet med praksiser som
fantes forut for den strenge kontrollperioden i
annen halvdel av 1900-tallet.3
Konvensjonene ble utfordret gjennom smitteverntiltak som utdeling av brukerutstyr for injise-

ring. I Norge kom dette til uttrykk blant annet
gjennom den såkalte sprøytebussen (egentlig
AIDS-Informasjonsbussen) i Oslo i 1988.4 Senere
kom også opprettelsen av ordninger der brukere
straffritt kunne bruke narkotika under oppsyn av
kvalifisert helse- og sosialfaglig personell, såkalte
sprøyterom eller brukerrom i Norge.5
Slike tilbud ble tidligere ansett å være i strid
med FNs narkotikakonvensjon av INCB6. INCB
har imidlertid de siste årene gitt uttrykk for at
slike rom er forenelig med konvensjonene, gjennom en påminnelse til de statene som har etablert
slike tilbud, om at særskilte vilkår må være oppfylt
for at sprøyterom ikke skal være i strid med konvensjonene.7
Det er naturlig å se Portugals rusreform i forlengelsen av utviklingen av skadereduksjonstiltak.
Reformen avkriminaliserte bruk av narkotika,
samt erverv og innehav av narkotika til egen
bruk, og innførte i stedet et system med helserettede reaksjoner på innbyggernes narkotikabruk (se kapittel 6). Avkriminaliseringen og innføringen av helserettede reaksjoner inngikk som ett
av flere virkemidler for å redusere de negative
konsekvensene av narkotika. INCBs umiddelbare
reaksjon på reformprosessen i Portugal var at landet brøt sine forpliktelser etter narkotikakonvensjonene.8 Siden har INCB endret sin posisjon og

7.2.2

1

2

Se omtale av denne politikken i for eksempel Babor mfl.
(2018) s. 234–235. Også i Norge har krigsmetaforen blitt
brukt i politisk retorikk om narkotikaproblemet, for eksempel under behandlingen av tilleggsbevilgninger til økt innsats mot narkotikaproblemer i 1981, hvor saksordføreren
uttalte: «Vi må erklære holdningskrig mot dem som forsøker å få til en sosial akseptering av hasj og marihuana.»
Se Stortingstidende (1981–82), s. 742, høyre spalte.
Slagordet ble lansert av lederen for det daværende FN-programmet for narkotikakontroll (UNDCP). Se Transnational
Institute (2005).

3

4
5

6

7
8

Et eksempel er heroinassistert behandling i Storbritannia.
Et program for heroinassistert behandling ble opprettet i
2019 i Middlesbrough i Storbritannia. Britiske leger kunne
fra 1920-tallet til begynnelsen av 1960-tallet forskrive heroin
til avhengige pasienter basert på en faglig vurdering. Se
British Medical Association (2013) s. 89–90.
Se omtale av tiltaket i Skretting, Ervik og Øie (1994).
Se lov 2. juni 2004 nr. 64 om ordningen med brukerrom for
inntak av narkotika og forskrift 17. desember 2004 nr. 1661
om ordning med brukerrom for inntak av narkotika.
International Narcotics Control Board (INCB) ble etablert i
1968 med hjemmel i 1961-konvensjonen. Det har 13 medlemmer, valgt av ECOSOC etter tilrådinger dels fra WHO
(3 medlemmer) og dels fra medlemsstatene (10 medlemmer). Medlemmene skal være uavhengige av sine nasjonale regjeringer og velges i kraft av sin personlige fagkompetanse. Rådet overvåker statenes oppfølging og implementering av konvensjonene og rapporterer til ECOSOC
gjennom CND. Sekretariatet er lagt til Wien som en del av
UNODC.
INCB (2018b) s. 65, pkt. 502.
INCB (1999) s. 56, pkt. 449:
«In April 1999, a draft law was approved in Portugal stipulating that drug users will face fines rather than jail sentences. Under the new law, the abuse and possession of
drugs for personal use will no longer be criminal offences
but only administrative offences. As the Board has stated
repeatedly, this is not in line with the international drug
control treaties, which require that drug use be limited to
medical and scientific purposes and that States parties
make drug possession a criminal offence.»
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anser i dag Portugal-modellen å være i henhold til
narkotikakonvensjonene, se punkt 7.3.2 nedenfor.

7.2.3

Folkehelse og
menneskerettighetsperspektiver – fra
straff til helse
I takt med utviklingen av skadereduksjonstenkningen har også folkehelseperspektivet fått
gjennomslagskraft. De negative helsemessige
konsekvensene av en narkotikapolitikk bygget på
forbud, kontroll og straffeforfølgning, og som kriminaliserer en gruppe mennesker, har i større
grad fått plass som tema på den internasjonale
arenaen. Dette kommer til uttrykk for eksempel i
en erkjennelse av utilsiktede konsekvenser av det
internasjonale samarbeidet om narkotikakontroll i
en rapport publisert av FNs kontor for narkotika
og kriminalitet (UNODC)9 i 2009. UNODC pekte
blant annet på negative virkninger for personer
som bruker narkotika:10
«The fifth unintended consequence is the way
the authorities perceive and deal with the users
of illicit drugs. A system appears to have been
created in which those who fall into the web of
addiction find themselves excluded and marginalized from the social mainstream, tainted
with a moral stigma, and often unable to find
treatment even when motivated to seek it.
These unintended consequences constitute
some of the international community’s most
challenging problems. In order to address
them, the multilateral system needs to be reinvigorated and, in a sense, modernized.»
I det samme dokumentet fremhevet UNODC
behovet for å endre ved det som har vært et sterkt
fokus på rettshåndhevelse, på bekostning av folkehelseperspektivet.11

9

10
11

United Nations Office on Drugs and Crime, eller FNs kontor for narkotika og kriminalitet, bistår medlemslandenes
arbeid for å bekjempe ulovlige narkotiske stoffer og kriminalitet. Dette omfatter blant annet utvikling av kunnskapsressurser for forebygging av narkotikabruk og bekjempelse av ulovlig tilvirkning og omsetning av narkotika. Kontoret får retningslinjer for sitt arbeid gjennom resolusjoner
vedtatt av FNs narkotikakommisjon (CND) og FNs kriminalitetskommisjon (CCPCJ).
UNODC (2009).
UNODC (2009) s. 94: «While the need for a balanced
approach was recognised at least as far back as the International Conference on Drug Abuse and Illicit Trafficking
(June 1987), the emphasis on law enforcement to the detriment of public heath [sic] remains an issue to be addressed.»
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En studie av offentlige uttalelser fra høytstående FN-tjenestepersoner i forbindelse med FNs
generalforsamlings spesialsesjon om narkotika i
2016 (UNGASS 2016) peker på en dreining av
oppmerksomhet bort fra strafflegging og til de
muligheter som ligger i konvensjonene for å
bruke behandling som alternativ til strafflegging.12 I et åpent brev til FNs generalsekretær
uttalte følgende instanser i FN-systemet at kriminalisering av narkotikabruk og besittelse til egen
bruk har en rekke negative konsekvenser for
helse, sikkerhet og menneskerettigheter for
berørte enkeltmennesker og samfunn:13
– FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling
– FNs spesialrapportør for utenomrettslige og
vilkårlige henrettelser
– FNs spesialrapportør for tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende
behandling eller straff
– FNs spesialrapportør for retten til helse
– FNs barnerettighetskomité
I en felles uttalelse fra tolv enheter i FN-systemet
om bekjempelse av diskriminering i helsetjenestene tas det til orde for endring og avskaffing av straffelovgivning som har negative konsekvenser for tilgangen til helsetjenester. Ifølge
avsenderne omfatter dette blant annet lovgivning
som kriminaliserer bruk av narkotika eller innehav av narkotika til egen bruk.14
Internasjonale organisasjoners ruspolitikk, og
endringer i disse holdningene og anbefalingene
over tid, må ses i sammenheng med endringer i
medlemsstatenes nasjonale narkotikapolitikk
samt ny vitenskapelig kunnskap om rusmidlene
og brukerne av rusmidler.
USA har spilt en lederrolle siden de tidligste
mellomstatlige tiltakene knyttet til samarbeid om
bekjempelse av opiumshandelen på begynnelsen
av 1900-tallet, og det er naturlig å se utformingen
og vedtagelsen av FNs narkotikakonvensjoner på
1960–1980-tallet delvis i sammenheng med
interne politiske forhold i USA.15 I takt med legaliseringen av cannabis til medisinsk og deretter
rekreasjonell bruk i mange av USAs delstater i
nyere tid (se omtale i utredningens kapittel 6) er
det blitt påpekt at landet nå inntar en mindre hard
linje enn tidligere i internasjonale samarbeidsfora
knyttet til dette spørsmålet. Enkelte land i Asia og
Midtøsten fremstår i dag som de klareste tilhen12
13
14
15

Mostyn og Gibbon (2018).
UN Working Group on Arbitrary Detention (2016).
UNAIDS mfl. (2017) s. 3.
Slik også Babor mfl. (2018) s. 234.

168
Kapittel 7

NOU 2019: 26
Rusreform – fra straff til hjelp

gerne av en kontrollpolitikk basert på en strengere fortolkning av narkotikakonvensjonene.16
Ved siden av statenes stemmer i internasjonale
organisasjoner har ikke-statlige organisasjoner,
herunder brukerorganisasjoner, politiforbund og
ulike fagmiljøer, vært betydningsfulle pådrivere
for å reformere retorikk og innhold i ruspolitikken. Frem mot UNGASS om narkotika i New York
i 2016 mobiliserte sivilsamfunnet, spesielt brukerorganisasjoner, overfor sine respektive lands delegasjoner med tanke på å fremme helse- og menneskerettighetssituasjonen for brukere av narkotika og å rette søkelyset mot konsekvensene av
stigma som påføres brukerne gjennom kriminaliseringsregimene.
Helseminister Bent Høie uttalte da han åpnet
Rusreformkonferansen 21. august 2018,17 at hans
egen holdningsendring i ruspolitikken kom i forbindelse med at flere brukerorganisasjoner i rusfeltet18 gikk sammen om et opprop i forbindelse
med forberedelsene til UNGASS 2016. Oppropet
ble støttet av en rekke privatpersoner, politikere,
akademikere og kulturarbeidere fra inn- og
utland. Oppropets anbefalinger for Norges bidrag
til UNGASS lød:19
1. Menneskerettigheter må ligge til grunn for all
internasjonal ruspolitikk.
2. Norge må kreve at land i Asia og Midtøsten
umiddelbart slutter med dødsstraff for og
internering av brukere og selgere av illegale
rusmidler.
3. Bruk og besittelse av rusmidler til eget bruk
må avkriminaliseres helt, uten at straff erstattes med nye og inngripende sanksjoner.
4. Norge må være åpne om at de aller fleste som
bruker illegale rusmidler, ikke har rusproblemer. I et demokrati har disse rett til å slippe
straff og forfølgelse.
5. Skadereduserende tiltak med lav terskel,
bedre boliger, styrket ettervern og andre
hjelpetiltak for dem som får problemer med
rusmidler, må gjøres bredt tilgjengelige og
være reelt frivillige.
6. Norge bør gå inn for på en fornuftig måte å
regulere det som i dag er illegale rusmidler,
innenfor loven, i stedet for et generelt forbud
som virker mot sin hensikt, med katastrofale
følger både hjemme og i utlandet.

16
17
18
19

Ibid., s. 235–236.
I regi av organisasjonen Foreningen Tryggere Ruspolitikk.
Foreningen for human narkotikapolitikk, Normal Norge,
proLar, LAR-nett, EmmaSofia og Marborg.
Knutsen mfl. (2016).

I Norges innlegg til CND i forkant av UNGASS
2016 ble det tatt til orde for at helseperspektivet og
menneskerettigheter i større grad måtte anerkjennes som grunnleggende i narkotikapolitikken:
«We recognize with satisfaction that a perspective grounded in health and public health is far
more often included and paid attention to now
than before. The same is true of a human
rights-based approach. While not satisfactory
on all levels, we see the acceptance for and the
inclusion of civil society is improving.
All these developments show us moving in
a direction we appreciate. However, we still
have a long way to go in reaching a sufficient
balancing of health and control. We need a
broader recognition that the perspective of
public health and human rights is actually
essential to limiting the problematic use of and
demand for drugs. In that way we will also
strengthen the efforts of the criminal justice
sector in limiting the illegal trade in narcotic
drugs – while approaching the issue in a more
humane way. Those hit hardest by the problems created by the trade of narcotic drugs
may benefit from that.»20
Talen vekket oppmerksomhet internasjonalt.
Ifølge Ann Fordham, leder av den ikke-statlige
organisasjonen International Drug Policy Consortium (IDPC), plasserte innlegget Norge i en
«ledende rolle i det internasjonale samfunnet,
sammen med Portugal, Sveits, EU og en håndfull
andre land, som nå promoterer en helsepolitisk tilnærming til stoffbruk og brukere».21
Sammen med Verdens helseorganisasjon
(WHO) utarbeidet UNODC i 2018 en publikasjon
som inneholder en rekke begrunnelser for hvorfor behandling er å foretrekke fremfor domfellelse og straff for personer med ruslidelser
(«Rationale for treatment as an alternative to conviction or punishment»).22 Publikasjonen tar
ikke sikte på å fremme avkriminalisering, men
blant annet på å streke opp det mulighetsrommet
statene har på dette området innenfor rammene
av narkotikakonvensjonene.
I november 2018 vedtok koordineringsorganet
for toppledere i FN-systemet (United Nations System Chief Executives Board for Coordination),
som ledes av FNs generalsekretær, en fellesposisjon for narkotikapolitikk i FN-systemet. Felles20
21
22

Innlegg under CNDs 59. sesjon, 15. mars 2016.
Renland (2017).
UNODC og WHO (2018a).
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posisjonen omfatter blant annet de følgende tre
punktene:23
«We, therefore, commit to stepping up our joint
efforts and supporting each other:
– To promote alternatives to conviction and
punishment in appropriate cases, including
the decriminalization of drug possession
for personal use, and to promote the principle of proportionality […];
– To call for changes in laws, policies and
practices that threaten the health and
human rights of people;
– To promote measures aimed at reducing
stigma and eliminating discrimination and
achieving universal coverage of evidencebased prevention, treatment and rehabilitation»
Det bør for ordens skyld bemerkes at FNs
generalsekretær ved vedtagelsen påpekte at
posisjonsdokumentet ikke i seg selv er ment som
en anbefaling som sådan til statene om deres
nasjonale narkotikapolitikk, men som en intern
rettesnor for FNs arbeid.24 Det ble vedtatt å opprette en arbeidsgruppe for å utarbeide operasjonaliserbare handlingspunkter basert på fellesposisjonen og samle kunnskap som kan bidra til at
medlemsstater kan treffe informerte og evidensbaserte valg i narkotikapolitikken.25
Fellesposisjonen i FN-systemet gjenspeiler det
som nå fremstår som hovedstrømningen i det
internasjonale narkotikapolitiske samarbeidet de
senere årene, og særlig etter UNGASS 2016. FNs
narkotikakonvensjoner har ligget til grunn uendret gjennom tiår hvor staters og internasjonale
organisasjoners tilnærming til narkotikapolitikk
har gjennomgått betydelige endringer. Dette har
ledet til diskusjon i akademia om en påtagelig
spenning mellom konvensjonenes ordlyd og
statsparters praksis, blant annet knyttet til regulering av personlig bruk av narkotika, skadereduksjon, menneskerettighetsspørsmål og legalisering av produksjon og omsetning av cannabis.26

23
24
25
26

7.3

FNs narkotikakonvensjoner av
1961, 1971 og 1988

7.3.1

Oversikt og utgangspunkter for
tolkingen
Siden vedtagelsen av den internasjonale opiumskonvensjonen av 1912 har det eksistert et multilateralt rettslig forpliktende samarbeid for å motarbeide illegal omsetning av narkotiske stoffer.27
De sentrale konvensjonene som særskilt regulerer det internasjonale samarbeidet om narkotika
(i det øvrige omtalt samlet som narkotikakonvensjonene), er i dag:
– Single Convention on Narcotic Drugs, 1961
(1961-konvensjonen, også kalt Den alminnelige narkotikakonvensjon på norsk). Endret
ved protokoll i 1972.
– Convention on Psychotropic Substances, 1971
(1971-konvensjonen).
– Convention against Illicit Traffic in Narcotic
Drugs and Psychotropic Substances, 1988
(1988-konvensjonen).
Norge er part til de tre konvensjonene samt
endringsprotokollen av 1972 til 1961-konvensjonen.
De to første konvensjonene hadde til formål å etablere et samlet internasjonalt kontrollregime for
narkotiske og psykotrope stoffer. Gjennom vedtagelsen av 1988-konvensjonen ble kontrollregimet
utvidet til også å gjelde stoffer som kan anses som
forstadier28 til de stoffene som allerede var omfattet av de to tidligere konvensjonene. I det følgende
skilles det ikke mellom narkotika og de andre
betegnelsene som benyttes i konvensjonene, og
«narkotika» brukes for enkelhets skyld som en
samlebetegnelse på samme måte som det engelske
uttrykket «drugs» som benyttes i internasjonal
sammenheng. 1988-konvensjonen tilførte dessuten
sterkere bestemmelser om bekjempelse av «trafficking» og hvitvasking samt bestemmelser som
styrker internasjonalt rettslig samarbeid i straffesaker om narkotikalovbrudd. Bestemmelsene i den
enkelte konvensjon som gjelder forbud mot narkotika, må ses i sammenheng, ettersom de nyere konvensjonene til dels bygger på og utfyller de eldre.
Samarbeidet er i dag forankret i UNODC i samarbeid med WHO.
27

CEB (2019) punkt III og vedlegg I.
CEB (2019).
CEB (2019) punkt 21.
Se blant annet Boister (2016) og Hall (2017). Hall var medlem av INCB fra 2012 til 2014.
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28

Grunnlaget for opiumskonvensjonen av 1912 ble lagt på det
som regnes som den første internasjonale konferansen om
narkotikaproblemet, i Shanghai i 1909 (Shanghai Opium
Commission). Se omtale i Boister (2001) s. 27. Se også
UNODC (2009) s. 33 flg.
Engelsk: «precursors, chemicals and solvents».
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I henhold til folkerettslig sedvanerett står traktaters ordlyd sentralt ved utlegningen av det rettslige meningsinnholdet.29 Ordlyden skal tolkes i
god tro, i overensstemmelse med en normal
språklig forståelse av uttrykkene i den konteksten
uttrykkene er anvendt, sett i lys av traktatens kontekst, innhold og formål.30 Det anses å være et
overordnet formål med narkotikakonvensjonene å
fremme helse og velferd.31
Etterfølgende omstendigheter, herunder avtaler inngått mellom konvensjonspartene, samt
hvordan partene har praktisert konvensjonen, vil
være relevante ved vurderingen av hvordan ordlyden skal forstås.32 Det samme gjelder andre
folkerettslige regler som kommer til anvendelse
på forholdet mellom konvensjonspartene.
Forarbeider til en konvensjon, eller rapporter fra konferansen der konvensjonen ble fremforhandlet, tillegges normalt ikke selvstendig
vekt ved fortolkninger av traktater. Slike dokumenter kan likevel unntaksvis ha betydning som
supplerende momenter ved tolkingen, idet de
belyser bakgrunnen og konteksten for ordlyden
i bestemmelsene.33
Ved fastleggingen av Norges folkerettslige
forpliktelser etter en konvensjon vil det være
naturlig å se hen til relevante uttalelser fra eventuelle konvensjonsorganer.34 Hvor stor vekt
29

30
31

32
33
34

Dette kommer til uttrykk i Wien-konvensjonen om traktatretten av 1969 artikkel 31 og 32. Norge er ikke part til
Wien-konvensjonen, men sentrale regler om traktattolking
i konvensjonens artikler 31–33 anses i hovedsak å gi
uttrykk for folkerettslig sedvanerett. Se blant annet Den
internasjonale domstol, Case Concerning the Arbitral Award
of 31 July 1989 (Guinea-Bissau mot Senegal), dom avsagt
12. november 1991, avsnitt 48.
Se Wien-konvensjonen, artikkel 31 nr. 1 og 2.
Se første avsnitt i fortalen i henholdsvis 1961- og 1971-konvensjonen («[c]oncerned with the health and welfare of
mankind») og 1988-konvensjonen («[d]eeply concerned by
the magnitude of and rising trend in the illicit production
of, demand for and traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, which pose a serious threat to the health
and welfare of human beings […]»). Et tilsvarende syn er
lagt til grunn i INCB (2015) s. 1: «The ultimate goal of the
three international drug control conventions is to protect
public and individual health and welfare.» Se også FNs
generalforsamlings resolusjon A/RES/69/201 (12. februar
2015), hvor fortalens syvende avsnitt bemerker at
narkotikakonvensjonene «are concerned with the health
and welfare of humankind». Se også fortolkning av konvensjonenes overordnede formål i Lines (2014) s. 164–169.
Se Wien-konvensjonen artikkel 31 nr. 3.
Se Wien-konvensjonen artikkel 31 nr. 4 og artikkel 32.
Se Høyesteretts uttalelser om betydningen av konvensjonsorganers uttalelser i for eksempel Rt. 2009 s. 1261 avsnitt
40–44, som Høyesterett i plenum sluttet seg til i Rt. 2012 s.
1985 (Lengeværende barn I) avsnitt 136. Se også Høyesteretts uttalelser og rettskildebruk i Rt. 2015 s. 93 (Mariasaken) avsnitt 57 og 64.

konvensjonsorganenes uttalelser skal tillegges,
vil blant annet kunne avhenge av hvor klart
uttalelsene kan anses å gi uttrykk for overvåkningsorganets forståelse av partenes forpliktelser
etter konvensjonen.
International Narcotics Control Board (INCB)
er et konvensjonsorgan under de tre narkotikakonvensjonene med ansvar for å overvåke etterlevelsen av statenes konvensjonsforpliktelser.35
Konvensjonsorganet skal i henhold til 1961-konvensjonen artikkel 15 nr. 1, 1971-konvensjonen
artikkel 18 nr. 1 og 1988-konvensjonen artikkel 23
nr. 1 avgi en årlig rapport der det redegjør for
blant annet informasjon innhentet fra statsparter,
samt observasjoner og anbefalinger til statspartene. Dersom INCB mener at en statspart misligholder sine forpliktelser, kan organet be om
informasjon fra staten, be om konsultasjoner om
emnet, publisere rapporter og på nærmere angitte
betingelser formelt gjøre de øvrige statspartene
oppmerksomme på at en statspart misligholder
sine konvensjonsforpliktelser.36 Det kan få folkerettslige og politiske konsekvenser dersom andre
statsparter anser at en av partene har brutt sine
forpliktelser etter konvensjonen. I forarbeidene til
lovgivningen om brukerrom i Norge er det lagt til
grunn at det i utgangspunktet er grunn til å legge
vekt på uttalelsene til INCB, men det er samtidig
bemerket at INCB er et rådgivende kontrollorgan
uten myndighet til å treffe rettslig bindende avgjørelser. Videre uttales det:37
«Uttalelsene fra INCB om tolkningen av konvensjonene kan derfor ikke anses som avgjørende i seg selv. Det må også ses hen til om
INCBs tolkning er uttrykk for en festnet oppfatning som har fått bred aksept.»
For hver av de tre narkotikakonvensjonene foreligger det kommentarutgaver, utarbeidet i regi av
FNs generalsekretær.38 Kommentarutgavene
beskriver blant annet hendelsesforløpet under forhandlingsmøtene og kan på denne måten kaste
lys over hvilken forståelse statspartene la til
grunn under forhandlingene.
35
36
37

38

Se beskrivelse av konvensjonsorganet i Boister (2001)
s. 482–484.
Se hovedsakelig 1961-konvensjonen artikkel 14, 1971-konvensjonen artikkel 19 og 1988-konvensjonen artikkel 22.
Ot.prp. nr. 56 (2003–2004), gjengitt i Ot.prp. nr. 59 (2008–
2009), kapittel 5.2. I sistnevnte proposisjon, på s. 23–24,
uttalte departementet at INCBs vurderinger av og uttalelser
om brukerrom var «for unyansert», og at «INCB i sin konklusjon for ensidig vektlegger kontrollaspektet og i for liten grad
nødvendigheten av å ivareta denne gruppen mennesker».
UN (1973); UN (1976a); UN (1976b); UN (1988).
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7.3.2

Krever narkotikakonvensjonene at
ulovlig bruk av narkotika, eller erverv
eller besittelse av narkotika til egen
bruk, skal være straffbart?

Det følger av ordlyden i konvensjonene at statene
skal gjennomføre nødvendige lovgivningsmessige
og administrative tiltak for å begrense tilvirkning,
innførsel/utførsel, distribusjon, handel, bruk og
besittelse av narkotika til medisinske og vitenskapelige formål. Dette kommer til uttrykk i 1961konvensjonen artikkel 4 bokstav c og 1971-konvensjonen artikkel 5 og 7. Konvensjonene av 1961
og 1971 inneholder bestemmelser som krever forbud mot blant annet erverv og besittelse av narkotika, men åpner eksplisitt for andre tiltak enn reaksjoner av straffende art dersom lovbryteren selv
ulovlig bruker narkotika.39 Bestemmelsene anses
imidlertid å rette seg mot slikt erverv og besittelse som skjer i forbindelse med tilvirkning og
omsetning av narkotika.40
Den sentrale bestemmelsen for spørsmålet om
hvorvidt statene er forpliktet til å strafflegge
erverv og besittelse av mindre mengder narkotika
til egen bruk (ikke knyttet til produksjon og
omsetning av narkotika), er 1988-konvensjonen
artikkel 3 nr. 2:
«Article 3 – Offences and sanctions
[…]
2. Subject to its constitutional principles and
the basic concepts of its legal system, each
Party shall adopt such measures as may be
necessary to establish as a criminal offence
under its domestic law, when committed
intentionally, the possession, purchase or
cultivation of narcotic drugs or psychotropic substances for personal consumption
contrary to the provisions of the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended
or the 1971 Convention.»
Ordlyden i bestemmelsen tilsier at innehav,
erverv og tilvirkning av narkotika til egen bruk, i
strid med 1961-konvensjonens eller 1971-konvensjonens bestemmelser, i utgangspunktet skal
være straffbare handlinger etter statspartenes
nasjonale lovgivning. Det skal for ordens skyld
påpekes at selve den ulovlige bruken av narkotika
ikke er nevnt i bestemmelsen. Henvisningen til de
tidligere konvensjonene og til konstitusjonelle
39
40

1961-konvensjonen artikkel 36 nr. 1 og 38 nr. 1. 1971-konvensjonen artikkel 22 nr. 1 og 20 nr. 1.
Se blant annet Boister (2001) s. 123–124.
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prinsipper og rettsgrunnsetninger41 i hver enkelt
statsparts rettssystem innebærer at ordlyden i
artikkel 3 nr. 2 ikke gir uttrykk for en entydig klar
folkerettslig forpliktelse til å strafflegge
handlinger som omfattes av ordlyden.42 Ordlyden
innebærer en mer forbeholden regel enn den
samme bestemmelsens nr. 1 bokstav a og b om
strafflegging av handlinger knyttet til produksjon
og omsetning av narkotika (trafficking). Når artikkel 3 nr. 1 og 2 leses i sammenheng, er det derfor
naturlig å forstå bestemmelsene slik at statspartene har større fleksibilitet med hensyn til lovgivning om handlinger knyttet til enkeltpersoners
egen bruk av narkotika enn det som gjelder lovgivningen om personer eller virksomheter som produserer eller omsetter narkotika.43
Konvensjonen gir ikke nærmere veiledning for
forståelsen av uttrykkene «konstitusjonelle prinsipper» og «rettsgrunnsetninger», og rekkevidden
av denne fleksibiliteten i artikkel 3 nr. 2 lar seg
derfor ikke avgrense presist på grunnlag av ordlyden alene. Et mulig tolkningsalternativ er at statene er forpliktet til å strafflegge med mindre det
er konstatert at slik strafflegging ville være uforenelig med landets skrevne og uskrevne konstitusjonelle normer, med andre ord at nasjonale
myndigheter ikke lovlig kan vedta slik lovgivning.
Et annet tolkningsalternativ vil være at statene,
som selv autoritativt avgjør hva som er de grunnleggende prinsippene og grunnsetningene i sine
interne rettsordener, kan unnlate å belegge handlingene med straff dersom dette anses å komme i
et motsetningsforhold til slike prinsipper og
grunnsetninger. Ordlyden gjør det mest nærliggende å legge sistnevnte tolkingsalternativ til
grunn, ettersom det vises til prinsipper og rettsgrunnsetninger, fremfor rettslige skranker, slik
det gjøres i bestemmelsens nr. 1, som omhandler
41

42

43

Konvensjonen foreligger i offisielle språkversjoner på arabisk, kinesisk, engelsk, fransk, russisk og spansk. Unntak i
artikkel 3 nr. 2 lyder slik i den franske versjonen: «Sous
réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique, chaque Partie […]».
Slik også Barrett (2018) s. 19:
«States need not criminalise such behaviour if to do so
would be contrary to constitutional principles or the basic
concepts of their legal system. It is therefore not an international obligation to do so, even if there was a clear push
towards such measures.»
Se også Hughes, Matias og Griffiths (2018) på s. 2155:
«Article 3(2) of the 1988 United Nations Conventionon
Illicit Traffic requests (although does not oblige) states to
criminalize possession of drugs for personal use.»
Se også Boister (2001) s. 128:
«[…] it is not easy to discern what conduct is rendered
unlawful by article 3(2).»
Slik også Krajewski (1999) s. 334–335.
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de mer alvorlige lovbruddene. Uavhengig av hvilket av disse tolkningsalternativene som legges til
grunn, er det på det rene at ordlyden gir forhold i
statspartenes interne rettsorden bestemmende
betydning for omfanget av konvensjonsforpliktelsen.
Så langt forpliktelsen etter artikkel 3 nr. 2 rekker, må den ses i lys av samme artikkels nr. 4 bokstav d, som åpner for at statene kan anvende tiltak
rettet mot behandling, undervisning, ettervern,
rehabilitering og sosial reintegrering som alternativer til domfellelse eller straff:
«The Parties may provide, either as an alternative to conviction or punishment, or in addition
to conviction or punishment of an offence
established in accordance with paragraph 2 of
this article, measures for the treatment, education, aftercare, rehabilitation or social reintegration of the offender.»
Det er lagt til grunn i juridisk litteratur at denne
bestemmelsens opplisting av mulige alternative
tiltak (behandling, utdanning, ettervern, rehabilitering og sosial reintegrering) ikke skal forstås
uttømmende.44
I norske offentlige utredninger og rapporter
har det vært lagt til grunn forskjellige fortolkninger av 1988-konvensjonen artikkel 3 nr. 2.
Straffelovkommisjonen la i 2002 til grunn at
statspartene «står fritt med hensyn til å kriminalisere bruk og besittelse – derunder også kjøp
eller annen ervervsmåte – av narkotika til eget
bruk».45 En arbeidsgruppe nedsatt av Justis- og
politidepartementet i 2010 for å utrede alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd la derimot til grunn at «statene har en
plikt til å strafflegge forsettlig anskaffelse, besittelse, kjøp og salg av narkotiske stoffer til personlig bruk».46 I Stoltenberg-regjeringens stortingsmelding om en helhetlig ruspolitikk legges
det til grunn at statspartene til 1988-konvensjonen i kraft av konvensjonens artikkel 3 er «forpliktet til å sette straff for forsettlig anskaffelse,
besittelse, kjøp og salg av narkotiske stoffer til
personlig bruk, når stoffet stammer fra ulovlig
handel».47
Spørsmålet om hvorvidt 1988-konvensjonen
artikkel 3 nr. 2 innebærer en forpliktelse til å
44
45
46
47

Boister (2001) s. 177–178.
NOU 2002: 4 Ny straffelov, s. 330 annen spalte.
Justis- og politidepartementet (2011) s. 89.
Meld. St. 30 (2011–2012) Se meg! – Alkohol – narkotika –
doping, kapittel 4.2.1, boks 4.3.

vedta nasjonal lovgivning som strafflegger erverv
og innehav som knytter seg til egen bruk av
narkotika, har vært omdiskutert blant statspartene, og det foreligger ikke en omforent fortolkning eller praktisering av bestemmelsen.48
Noen stater har lagt til grunn at de står fritt til å
unnlate å strafflegge etter de eldre konvensjonene
som bestemmelsen viser til, mens andre har hevdet at konvensjonene forutsetter strafflegging av
slike handlinger. Det er uttalt i kommentarene til
1988-konvensjonen at formuleringen i artikkel 3
nr. 2 var et resultat av kompromisser mellom stater som ønsket å regulere befatning med narkotika knyttet til personlig bruk i konvensjonen, og
stater som ikke delte dette synet.49 Mens mange
statsparter strafflegger erverv og innehav til egen
bruk, er det også statsparter som ikke har slik lovgivning, se kapittel 6.50 Enkelte statsparter har
gått lenger og tolerert eller regulert salg av cannabis som rusmiddel (ikke utelukkende til medisinsk bruk).
Konvensjonsorganet INCB har i ulike sammenhenger uttalt seg om avkriminalisering av
erverv og innehav av narkotika til egen bruk, og
organets posisjon har endret seg over tid. Som
beskrevet i kapittel 6 medførte en lovendring i
Portugal vedtatt i år 2000 at bruk av narkotika,
samt erverv og innehav av narkotika til egen
bruk, ikke lenger er straffbart. Slike handlinger
er fremdeles ulovlige og kan møtes med sivilrettslige reaksjoner på nærmere angitte vilkår.
INCBs umiddelbare reaksjon på lovforslaget var
at dette stred mot Portugals forpliktelser etter
1988-konvensjonen artikkel 3 nr. 2. Etter et
besøk i Portugal i 2004 uttalte INCB i sin årsrapport at det er forenelig med narkotikakonvensjonene å unnta saker om mindre mengder narkotika fra straffeforfølgning.51 Det ble blant annet
pekt på at bruk, erverv og besittelse fremdeles
regnes som lovbrudd etter portugisisk rett.52
INCBs posisjon har imidlertid ikke vært helt
entydig i disse årene: I sin årsrapport for 2009
uttrykte organet bekymring for det de beskrev
48

49
50

EMCDDA (udatert a):
«The Conventions oblige each country to treat unauthorised supply as a criminal offence. The same is required for
possession of drugs for personal use, but subject to a country’s ‘constitutional principles and the basic concepts of its
legal system’. This clause has not been uniformly interpreted by European countries, and this is reflected in different
legal approaches in this area.»
Se kommentar nr. 3.85–3.96.
Se også Boister (2001) som skrev at det er en trend i retning av begrenset legalisering eller avkriminalisering av
besittelse av narkotika til egen bruk, på s. 129. Se også
Boister (2016).
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som en økende bevegelse mot avkriminalisering
av besittelse av cannabis til egen bruk i LatinAmerika.53 INCB har senere uttalt seg mer uforbeholdent til støtte for reformen i Portugal. I
årsrapporten for 2012 uttalte organet at Portugal,
som er part til de tre narkotikakonvensjonene,
«is fully committed to the objectives of those treaties».54 I 2015 uttalte presidenten for INCB at
Portugal-modellen er en «model of best
practices», og at «[t]he whole procedure including the decision of the CDT can be considered
as a complex alternative measure of education,
treatment, aftercare, rehabilitation and social
reintegration that is in full compliance with the
three Drug Control Conventions».55
Det er naturlig å forstå uttalelsen slik at overføringen av reaksjoner mot bruk av narkotika fra
justissektoren til et forvaltningsorgan i helsesektoren ble ansett som en «alternative measure» i
henhold til 1988-konvensjonen artikkel 3 nr. 4
bokstav d, som er omtalt ovenfor.
I INCBs årsrapport for 2015, påpekte dessuten
INCB at statspartene har et visst handlingsrom
når det gjelder sanksjonering av besittelse til eget
forbruk:
«The deterrent effect of criminalizing drug
possession depends on the specific circumstances of countries. The conventions oblige
States to ensure that possession of drugs –
even in small quantities – shall be a punishable
51

52

53

54
55

Se INCB (2004) s.80, pkt. 538:
«While the practice of exempting small quantities of
drugs from criminal prosecution is consistent with the
international drug control treaties, the Board emphasizes
that the objective of the treaties is to prevent drug abuse
and to limit the use of controlled substances to medical and
scientific purposes. The Board calls on the Government of
Portugal to examine ways in which the commissions for
the dissuasion of drug abuse can contribute towards preventing drug abuse.»
Loc. cit.: «The Board examined the legal framework that
has been applicable to drug-related offences involving
small quantities of drugs since July 2001 and noted that the
acquisition, possession and abuse of drugs had remained
prohibited.» Se Portugals lov 30/2000 artikkel 2 nr. 1, som
uttrykkelig beskriver erverv, besittelse og bruk som «an
administrative offence».
Se INCBs (2009) s. 75, pkt. 453:
«The Board is concerned that the movement, if not resolutely countered by the respective Governments, will
undermine national and international efforts to combat the
abuse of and illicit trafficking in narcotic drugs. In any
case, the movement poses a threat to the coherence and
effectiveness of the international drug control system and
sends the wrong message to the general public.»
Se INCB (2012) s. 16, pkt. 113.
Tale holdt av daværende INCB-president Werner Sipp
under et CND-møte i 2015, se Sipp (2015).
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offence. The 1988 Convention allows a certain
flexibility regarding sanctions for possession
for personal consumption, making that obligation subject to the constitutional principles and
the basic concepts of the legal system of States.
As the Board has stated on numerous occasions, the international drug control conventions do not require the incarceration of drug
users. Rather, they oblige States parties to
criminalize supply-related behaviour while
encouraging them to consider prevention,
treatment and rehabilitation as alternatives to
punishment.»56
I den samme årsrapporten påpekte konvensjonsorganet at det overordnede formålet med narkotikakonvensjonene er å ivareta helse og velferd, jf.
første avsnitt i fortalen til 1961-konvensjonen.57
Det kan være nærliggende å se denne utviklingen
i INCBs posisjon i sammenheng med den dreiningen som har skjedd mot en mer helseorientert
tilnærming i det internasjonale narkotikapolitiske
samarbeidet i omtrent det samme tidsrommet, se
punkt 7.2 ovenfor.
INCBs uttalelser i årene etter reformen i
Portugal fra år 2001 indikerer at det har skjedd en
utvikling i retning av større vektlegging av konvensjonenes formål om å fremme helse og velferd
og en mindre vektlegging av ordlyden i 1988-konvensjonen artikkel 3 nr. 2 om bruk av straff overfor personer som har befatning med en mindre
mengde narkotika til egen bruk.
Sett i lys av den mottakelsen som reformen i
Portugal har fått, fremstår det unaturlig å legge til
grunn en streng fortolkning av ordlyden i denne
bestemmelsen i konvensjonen. I en analyse publisert av EU-organet EMCDDA i 2005 er det lagt til
grunn at konvensjonene lar det være opp til statene om handlinger knyttet til bruk av narkotika
skal være straffbart eller møtes med andre reaksjoner.58 En slik forståelse understøttes av
uttalelser fra instanser i FN-systemet, som de
senere årene har anbefalt at statene avkriminaliserer, eller utreder å avkriminalisere, innehav av
56
57
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INCB (2015) s. 5–6 pkt. 35.
Første avsnitt i fortalen til 1961-konvensjonen lyder: «Concerned with the health and welfare of mankind». Se INCB
(2015) s. 1: «The ultimate goal of the three international
drug control conventions is to protect public and individual
health and welfare.»
EMCDDA (2005b) s. 7–8:
«The following general conclusion that may be drawn
from the above, suggests that countries are legitimate to
both criminalise drug use offences or choose other kinds
of sanctions of non-criminal nature, as best measures to
tackle the illicit use of drugs and its related problems.»
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narkotika til egen bruk. Se uttalelser knyttet til
retten til helse i punkt 7.2.3 og 7.4.2. Disse anbefalingene forutsetter, i likhet med INCBs uttalelser
om Portugal-modellen, en forståelse av narkotikakonvensjonene som tillater statene å avkriminalisere innehav av narkotika til egen bruk.
I lys av det ovenstående er det forsvarlig å
legge til grunn at det er forenelig med Norges forpliktelser etter narkotikakonvensjonene å avkriminalisere erverv og innehav av mindre mengder
narkotika til egen bruk, såfremt slik befatning
med narkotika forblir ulovlig og kan møtes med
andre tiltak som er egnet til å oppnå konvensjonenes formål.59 Særlig vekt legges i den forbindelse
på de uttalelser konvensjonsorganet INCB har
avgitt om reformen i Portugal, og variasjonen i
statspartenes praksis på dette punktet.60

7.3.3

Krever narkotikakonvensjonene at
det skal kunne ilegges sivilrettslige
sanksjoner overfor personer som
erverver eller innehar narkotika til
egen bruk?
Under forutsetning av at 1988-konvensjonen artikkel innehav nr. 2 ikke krever strafflegging av
erverv og besittelse av narkotika til egen bruk,
oppstår spørsmålet om hvorvidt Norge er folkerettslig forpliktet til å ilegge administrative sanksjoner for slike lovovertredelser ved en eventuell
avkriminalisering.
Som beskrevet i punkt 7.3.2 har konvensjonsorganet INCB uttalt at det er i samsvar med
narkotikakonvensjonene å avkriminalisere erverv
og innehav, slik det er gjort i Portugal. Det er
imidlertid påpekt i den forbindelse at slike
handlinger fortsatt er ulovlige, og at overtredelser
er «punishable». På den annen side er det, som
vist ovenfor, blitt fremhevet av INCB at 1988-konvensjonen gir statene fleksibilitet med hensyn til
håndteringen av saker om mindre mengder
narkotika knyttet til egen bruk. Konvensjonen
artikkel 3 nr. 2 og nr. 4 bokstav d tillater dessuten
at statspartene i stedet anvender tiltak med sikte
på behandling, undervisning, ettervern, rehabilitering og sosial reintegrering. Spørsmålet om
59
60

Slik også Barrett (2018) s. 19 og Hughes, Matias og Griffiths (2018) s. 2155.
Se utredningens kapittel 6 og UNODC (2009) s. 4:
«Countries vary considerably however in how they punish drug use and possession of drugs for personal use. In
some countries personal, non-medical use of narcotic
drugs and psychotropic substances is punished by imprisonment. In others, personal use is not a criminal offence or
does not receive criminal justice sanctions.»

hvorvidt konvensjonene i tilfelle avkriminalisering
krever at det innføres administrative sanksjoner,
er imidlertid lite omtalt.
Hvorvidt 1988-konvensjonen artikkel 3 nr. 2
krever at erverv og innehav til egen bruk skal
kunne sanksjoneres, eventuelt med en mulighet
for alternative tiltak etter nr. 4 bokstav d, beror på
hva som anses å utgjøre konstitusjonelle prinsipper og rettsgrunnsetninger i Norge, jf. unntaket i bestemmelsens nr. 2. Som beskrevet ovenfor
er i punkt 7.3.2 det ikke enkelt å gi en presis
avgrensning av dette. Hva som kan anses som en
statsparts egne konstitusjonelle prinsipper og
rettsgrunnsetninger, synes i stor grad å være opp
til statsparten selv å definere, forutsatt at dette
skjer i god tro. Ordlyden tilsier imidlertid ikke at
det gjelder et krav om at de konstitusjonelle prinsippene og rettsgrunnsetningene skal være fastsatt uttrykkelig i statspartens konstitusjon. Se til
sammenligning artikkel 3 nr. 10, som viser til konstitusjonelle skranker, som dermed – etter en
rimelig forståelse av ordlyden – innebærer en
høyere terskel for unntak fra bestemmelsen.61
I en norsk kontekst er det grunn til å tro at
Grunnlovens bestemmelser om individets rettigheter omfattes av uttrykket konstitusjonelle prinsipper. Dette omfatter blant annet retten til
respekt for privatliv og familieliv, jf. Grunnloven
§ 102, og barns rett til helse jf. § 104 tredje ledd.
Disse rettighetene er omtalt nedenfor i inneværende kapittel.
Foruten de menneskerettigheter som er gitt
grunnlovs rang gjennom egne grunnlovsbestemmelser, følger det av Grunnloven § 92 at
statens myndigheter skal respektere og sikre
menneskerettighetene slik de er nedfelt i Grunnloven og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter. I Holship-dommen, som ble
avsagt av Høyesterett i plenum i 2015, er det lagt
til grunn at § 92 er et «pålegg til domstolene og
andre myndigheter om å håndheve menneskerettighetene på det nivå de er gjennomført i norsk
rett».62 Denne konstitusjonelle plikten til å respektere og sikre menneskerettighetene tilsier at
bestemmelser i menneskerettighetskonvensjoner
som Norge er bundet av, vil kunne omfattes av
konstitusjonelle prinsipper og rettsgrunnsetninger i
vår interne rett, også rettighetsbestemmelser som
ikke på selvstendig grunnlag er gitt grunnlovs
trinnhøyde. Menneskerettighetskonvensjonene
som er inkorporert gjennom menneskerettighetsloven av 1999, med forrang foran annen lovgiv61
62

Engelsk: «constitutional limitations».
HR-2016-2554-P, avsnitt 70.
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ning, kan sies å ha en «semi-konstitusjonell karakter», i «en trinnhøyde mellom lov og Grunnlov».63
Myndighetenes plikt etter Grunnloven § 92 til
å respektere og sikre menneskerettighetene
omfatter blant annet retten for enhver til den høyest oppnåelige helsestandard både fysisk og psykisk, jf. konvensjonen om økonomiske, sosiale og
kulturelle rettigheter (ØSK) artikkel 12, som er
omtalt i punkt 7.4.2. Dette tilsier at Norges eventuelle forpliktelse til å anvende sanksjoner overfor
innehav eller erverv av en mindre mengde narkotika til egen bruk, må ses i lys av hvorledes dette
vil innvirke på innbyggernes rett til den høyest
oppnåelige helsestandard. En vektlegging av retten til helse, som innføringen av Grunnloven § 92
omfatter, harmonerer for øvrig godt med narkotikakonvensjonenes overordnede mål om å ivareta
helse og velferd, og en økt oppmerksomhet i det
internasjonale samfunnet om utilsiktede konsekvenser av kontrollpolitikken, se særlig punkt
7.2.3 og 7.4.64
Dette tilsier at norske myndigheter ikke er forpliktet etter 1988-konvensjonen artikkel 3 nr. 2 til
å ta i bruk sanksjoner på en måte som står i et
motsetningsforhold til myndighetens plikt til å
respektere, beskytte og oppfylle retten til respekt
for privatliv, eller innbyggernes rett til den høyest
oppnåelige helsestandard.
Ordlyden i 1988-konvensjonen artikkel 3 nr. 2
er ikke direkte til hinder for å tillegge grunnleggende prinsipper i norsk rett som ikke er nedtegnet i Grunnloven, betydning i den grad de kan
anses som anerkjente prinsipper av tilstrekkelig
høy rang eller rettsgrunnsetninger. Dette kan for
eksempel omfatte skadefølgeprinsippet, som er lagt
til grunn som et utgangspunkt og et grunnvilkår
for strafflegging og innebærer krav om forholdsmessighet (se kapittel 12.2).65 Det kan også
omfatte prinsippet om at helsehjelp skal være
samtykkebasert, som ble kodifisert i pasientrettighetsloven i 1999 og videreført i pasient- og brukerrettighetsloven fra 2011.66 Slike prinsipper i vår
interne rett kan altså legitimere unntak fra konvensjonsbestemmelsen.
Det fremstår på grunnlag av det ovenstående
mulig å gjennomføre en reform som ikke gjør
bruk av sanksjoner, og som samtidig oppfyller
63
64

65

66

Smith (1999) s. 272.
Se første avsnitt i fortalen til 1961-konvensjonen, og INCBs
årsrapport for 2015, kapittel 1, som fremhever dette som
konvensjonenes overordnede formål.
Skadefølgeprinsippet er lagt til grunn i forarbeidene til
straffeloven av 2005, jf. Ot.prp. nr. 90 (2003–2004), kapittel
7.5.1.
Se Halvorsen (2016).
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konvensjonene i god tro, i kraft av unntaket i 1988konvensjonens artikkel 3 nr. 2 som gjelder for konstitusjonelle prinsipper og rettsgrunnsetninger. Som
det fremgår av drøftelsen ovenfor, er imidlertid
grensedragningen for dette unntaket beheftet
med noe usikkerhet.
For det tilfelle at det ikke anses tilstrekkelig
sikkert at unntaket i artikkel 3 nr. 2 beskrevet
ovenfor kommer til anvendelse, kan det vedtas en
hjemmel for administrative sanksjoner, på nærmere angitte vilkår. Det kan ikke gis et klart svar
på hvor vidtrekkende og inngripende en eventuell
sanksjonshjemmel må være. Artikkel 3 nr. 4 bokstav d som er beskrevet ovenfor, innebærer at
statspartene uansett står fritt til å tilby en rekke tiltak av ikke-straffende art overfor personer som
bryter forbudet mot narkotika og selv bruker narkotika. Formålet med 1988-konvensjonen, som
artikkel 3 nr. 2 må tolkes i lys av, tilsier at reaksjonene som anvendes, skal være egnet til å bidra til
å motvirke den samlede etterspørselen og profitten i det illegale narkotikamarkedet, jf. fortalens
syvende avsnitt:
«Desiring to eliminate the root causes of the
problem of abuse of narcotic drugs and psychotropic substances, including the illicit demand
for such drugs and substances and the enormous profits derived from illicit traffic.»
Dette målet må ses i sammenheng med retten til
den høyest oppnåelige helse for innbyggerne og
narkotikakonvensjonenes overordnede formål om
å fremme helse og velferd.67 Behovet for en slik
avveining kommer til uttrykk i konvensjonsorganet INCBs årsrapport fra 2015:68
«There are a number of unintended consequences that can flow from a variety of factors,
including the unbalanced implementation of
national and international drug control measures.
[…]
The challenge that States parties face is to
implement their treaty obligations in a balanced way that minimizes the negative impact
of drug abuse and measures to control drug
trafficking, and to educate and treat victims of
such trafficking.»
Eventuelle sanksjoner må dessuten innrettes på
en måte som er egnet til å oppnå forebygging, tid67
68

Se utlegningen av formålet ovenfor, i punkt 7.3.1.
INCB (2015) s. 6.
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lig intervensjon, behandling, opplæring, ettervern, rehabilitering og sosial reintegrering, jf.
1961-konvensjonen artikkel 38.
Nøyaktig hvor det rette balansepunktet for
sanksjonering ligger, beror på en utpreget politisk
vurdering, og utfallet av avveiningen vil neppe
være lik for alle statsparter. Vurderingen vil også
kunne være ulik i forskjellige nasjonale kontekster. Det fremstår klart at statspartene har et
betydelig handlingsrom.
I Portugal-modellen, som er beskrevet av
INCBs president som «best practice» i henhold til
narkotikakonvensjonene, kan personer som har
overtrådt det sivilrettslige forbudet mot bruk av
narkotika, eller erverv eller besittelse av narkotika til egen bruk, pålegges en oppmøteplikt for en
nemnd.69 Det er på det rene at sanksjonering av
brukere av narkotika ikke anses som hovedformålet med ordningen.70 Det følger direkte av lovgivningen i Portugal at det ved første gangs overtredelse ikke skal ilegges en sanksjon, og sanksjoner
i form av overtredelsesgebyr er utelukket for personer med rusavhengighet.71 Et mulig utfall av
nemndens saksbehandling er at personen får en
advarsel om konsekvenser av personens adferd
og en oppfordring til å avstå fra narkotikabruk,
men mer inngripende virkemidler kan også benyttes.72 I punkt 6.2.6.6 beskrives statistikk om utfallet av nemndenes saksbehandling. Som det fremgår der, ender et stort flertall av sakene med utfall
som ikke kan beskrives som en sanksjon. Primærreaksjonen på narkotikabruk i Portugal-modellen,
slik den praktiseres, er samtalen som personen
pålegges å møte til.
Beskrivelsen av Portugal-modellen som en
løsning helt i samsvar med konvensjonene må
forstås slik at INCB anser at landet har truffet en
balanse for sanksjonering som etter INCBs syn
er optimal, og at den ikke nødvendigvis representerer et minimumsnivå for hvilken grad av
sanksjonering som kreves etter narkotikakonvensjonene. Hvor minimumsnivået ligger,
kan ikke fastslås med sikkerhet. Det kan meget
vel være at det kan gjennomføres en variant av
Portugal-modellen som utelater overtredelsesgebyrer, uten at ordningen kommer i strid med
Norges forpliktelser etter narkotikakonvensjonene. Dette forutsetter trolig at ordningen
69
70

71
72

Portugals lov nr. 30/2000, artikkel 5.
Sipp (2015) s. 4: «The imposition of penal sanctions continues to be possible but is not the primary objective pursued by this framework which favours the treatment and
rehabilitation of drug users.»
Portugals lov nr. 30/2000, artikkel 11 og 15 nr. 2.
Portugals lov nr. 30/2000, artikkel 18.

innrettes på en måte som fremmer helse og velferd, og at det i god tro gjennomføres tiltak som
er egnet til å begrense etterspørsel i det illegale
narkotikamarkedet. Hvilke tiltak som fremstår
egnet til å fremme slike formål, er et empirisk og
faglig spørsmål. Internasjonale anbefalinger om
forebygging av narkotikabruk utgitt i fellesskap
av UNODC og WHO fremstår som en av flere
relevante kilder for kunnskap om slike tiltak.73
Innlemmelse av en mulighet for å ilegge overtredelsesgebyr på nærmere vilkår ville gi en høy
grad av sikkerhet for at en rusreform som omfatter avkriminalisering av brukerne, ikke kommer i
strid med Norges forpliktelser etter 1988-konvensjonen. Derimot kan innføringen av slike straffelignende administrative gebyrer etter omstendighetene komme til å stå i et motsetningsforhold til
innbyggernes rett til privatliv mv. og retten til
helse. Som det fremgår av det ovenstående kan
det ikke oppstilles noen klar konklusjon om at
1988-konvensjonen artikkel 3 nr. 2 krever at
statsparter som avkriminaliserer innbyggernes
erverv og innehav av mindre mengder narkotika
til egen bruk, og erstatter dette med et sivilrettslig
forbud, skal innføre overtredelsesgebyrer for å
håndheve forbudet.

7.3.4

Krever narkotikakonvensjonene at
myndighetene skal beslaglegge
brukerdoser i brukerens besittelse?
Et særskilt spørsmål som kan ha interesse for en
reform fra straff til helse, er om det er forenelig
med narkotikakonvensjonene å vedta en bestemmelse som tillater å unnlate beslaglegging av en
mindre mengde av et rusmiddel dersom beslag
fremstår lite formålstjenlig med tanke på personens helsetilstand eller andre allmenne hensyn.
Slike hensyn kan for eksempel gjøre seg gjeldende i tilfeller der en sterkt avhengig person,
som ikke ønsker rusbehandling, finansierer sin
rusmiddelbruk gjennom vinningskriminalitet
eller salg av seksuelle tjenester. Det kan etter
omstendighetene fremstå sannsynlig at personen
i et slikt tilfelle snarlig vil foreta nye slike
handlinger for å skaffe en ny brukerdose av rusmiddelet for å unngå abstinenstilstand. På den
annen side bør staten sørge for å begrense utbredelsen av narkotika.
Etter 1961-konvensjonen artikkel 37 skal det i
henhold til statenes nasjonale lovgivning være
anledning til å beslaglegge («seize») og konfiskere («confiscate») narkotika, stoffer og utstyr
73

UNODC og WHO (2018b).
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som er benyttet eller tenkt benyttet til lovbrudd
som nevnt i konvensjonens artikkel 36. Artikkel
36 nr. 1 bokstav a nevner ulovlig innehav («possession») av narkotika. Det er noe uklart hvorvidt «possession» i denne sammenhengen omfatter innehav av narkotika ment for personlig bruk,
eller om det kun omfatter innehav av narkotika
som knytter seg til tilbudssiden av narkotikamarkedet. Det går frem av kommentaren til
1961-konvensjonen at det var delte meninger om
dette spørsmålet under forhandlingene,74 og det
anerkjennes at «[p]enalization of the possession
of drugs for personal consumption amounts in
fact also to a penalization of personal consumption».75
Uttalelsene i kommentaren er naturlig å forstå slik at det er en reell valgfrihet i tolkingen av
«possession», blant annet gir forfatterne av
kommentarene enkelte anbefalinger til de
statspartene som forstår artikkel 36 slik at det
ikke kreves bruk av straff for innehav til egen
bruk.76 Det kan på grunnlag av dette være forsvarlig å tolke artikkel 37, jf. artikkel 36 nr. 1
bokstav a, slik at den ikke krever at statenes lovgivning skal gi hjemmel til å beslaglegge narkotika ment for egen bruk. Etter 1961-konvensjonen artikkel 4 bokstav c er statspartene likevel
forpliktet til å ta skritt for å begrense bruk og
innehav av narkotika til medisinske og vitenskapelige formål. Ved tolkingen av uttrykket
«possession» i denne sammenhengen skal det,
ifølge til kommentarene til konvensjonen, legges
til grunn at dette omfatter innehav både til egen
bruk og til videreformidling.77 I henhold til
samme konvensjons artikkel 33 skal statene ikke
tillate innehav av narkotika med mindre det foreligger et særskilt rettslig grunnlag for innehavet:
«The Parties shall not permit the possession of
drugs except under legal authority.» Det vil
74
75
76

77

UN (1973) side 112.
UN (1973) side 113.
UN (1973), side 113, kommentar nr. 21:
«If Governments choose not to punish possession for personal consumption or to impose only minor penalties on it,
their legislation could very usefully provide for a legal presumption that any quantity exceeding a specified small
amount is intended for distribution. It could also be stipulated that this presumption becomes irrebuttable if the
amount the possession of the offender is in excess of certain limits.»
UN (1973) side 112–113, særlig avsnitt nr. 24, med videre
henvisninger.
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kunne være vanskelig å komme til en klar konklusjon om at norsk lovgivning gir tilstrekkelig
grunnlag for en effektiv etterlevelse av denne
forpliktelsen, lest i sammenheng med artikkel 4
bokstav c, dersom det ikke foreligger en hjemmel for å konfiskere narkotika også i tilfeller
hvor rusmiddelet utelukkende er tiltenkt innehaverens egen bruk.78
Slik konvensjonen er praktisert, kreves det
imidlertid ikke at statene skal reagere på ethvert
tilfelle av ulovlig innehav av narkotika til egen
bruk.
Som beskrevet i kapittel 7, underkapittel om
brukerrom, er det etablert ordninger i enkelte
land, herunder Norge, der personer straffritt kan
besitte små mengder narkotika i forbindelse med
brukerrom. Norske myndigheter har lagt til
grunn at dette ikke er i strid med narkotikakonvensjonene, og i 2018 ga INCB uttrykk for at brukerrom kan være forenelig med konvensjonene
på nærmere angitte vilkår.79 Dette illustrerer at
det er blitt ansett forenelig med konvensjonene
formelt å tolerere at en avgrenset gruppe personer med alvorlige rusproblemer på nærmere
angitte vilkår innehar en liten mengde narkotika,
når dette skjer som ledd i tiltak for å redusere
skadevirkningene av bruk av narkotika, og på en
måte som ikke gir uttrykk for noen godkjenning
av omsetning og bruk av rusmiddelet.
Ved siden av slike formelle grunnlag for toleranse må det legges til grunn at det i praksis i
dag unnlates å reagere i et uvisst antall tilfeller
der personer med kjent rusmiddelproblematikk
antas å inneha narkotika. Det er i samsvar med
dette lagt til grunn i forarbeidene til straffeloven
av 2005 at det i liten grad er hensiktsmessig å
straffeforfølge «langvarige, tunge misbrukere»,
og departementet viste til at politiet i praksis er
«tilbakeholdende med å pågripe og straffeforfølge denne gruppen av narkotikamisbrukere».80 Narkotikakonvensjonene anses ikke
å være til hinder for et slikt håndhevelsesskjønn.
78
79
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UN (1973) side 113 (avsnitt nr. 24) og s. 402–403 (avsnitt
nr. 1–3).
Se redegjørelse om forholdet til FNs narkotikakonvensjoner i forarbeidene til endringer i den daværende sprøyteromsloven i Prop. 13 L (2018–2019), kapittel 2.10, som gjengir og bygger på vurderinger i Ot.prp. nr. 56 (2003–2004)
og Ot.prp. nr. 59 (2008–2009). Se også INCB (2018b).
Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28.
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Internasjonale
menneskerettigheter

7.4.1

Barns rett til å beskyttes mot ulovlig
bruk av narkotika
Barnekonvensjonen fra 1989 er den eneste av de
internasjonale menneskerettighetskonvensjonene
som eksplisitt omtaler narkotika, jf. artikkel 33:
«Partene skal treffe alle egnede tiltak, herunder lovgivningsmessige, administrative,
sosiale og undervisningsmessige tiltak, for å
beskytte barnet mot ulovlig bruk av narkotiske
eller psykotrope stoffer, slik disse er definert i
de relevante internasjonale traktater, og for å
hindre at barn blir brukt i ulovlig produksjon
og handel med slike stoffer.»81
Bestemmelsens ordlyd er i samsvar med en
utbredt enighet i norsk narkotikapolitikk om at
det er nødvendig å forebygge bruk av narkotika
blant barn og å hindre at barn involveres i produksjon og omsetning av narkotika.
Bestemmelsene i barnekonvensjonen gjelder
som norsk lov og går ved motstrid foran bestemmelser i annen norsk lovgivning, jf. menneskerettsloven §§ 2 og 3.
Det er stilt spørsmål ved om konvensjonsbestemmelsen helt eller delvis er til hinder for at
statspartene avkriminaliserer bruk og besittelse
av narkotika, eller om bestemmelsen i alle fall tilsier at statspartene bør opprettholde kriminalisering. Spørsmålet er om bestemmelsen må forstås
slik at den oppstiller et krav om at statspartene
strafflegger befatning med illegale rusmidler til
egen bruk,82 eller om andre tiltak, for eksempel
sivilrettslige reaksjoner og beslaglegning av
narkotika, kan være tilstrekkelig til å oppfylle forpliktelsen.
Ved tolkingen av innholdet i barnekonvensjonen artikkel 33 er det naturlig å legge vekt på veiledning i uttalelser fra konvensjonsorganet, FNs
barnekomité. Barnekomiteen har ikke avgitt noen
særskilt generell kommentar om tolkingen av
artikkel 33, men har berørt artikkelen i andre
uttalelser.
I generell kommentar nr. 15 (2013) om barnets
rett til å nyte godt av den høyest oppnåelige helsestandard, jf. barnekonvensjonens artikkel 24,
understreket komiteen viktigheten av en rettig81
82

Hentet fra den norske oversettelsen av barnekonvensjonen, inntatt som vedlegg 8 til menneskerettsloven.
Se Dahlgren (2018) og Dahlgren og Stere (2012).

hetsbasert tilnærming til rusmiddelbruk og anbefalte at passende skadereduksjonsstrategier bør
innføres for å minimere negative helsevirkninger.
Komiteen understreket de negative konsekvensene av strafflegging.83
I generell kommentar nr. 20 (2016) om gjennomføringen av barns rettigheter i ungdomstiden pekte barnekomiteen på at statspartene har
en forpliktelse til å beskytte ungdom mot ulovlig
bruk av narkotiske og psykotropiske stoffer. I
den forbindelse uttalte komiteen at statene bør
sikre ungdommers rett til helse knyttet til bruk
av slike stoffer, samt tobakk, alkohol og løsemidler, og gjennomføre forebygging, skadereduksjon og behandling uten diskriminering og med
adekvate budsjettmidler. Alternativer til straffende eller repressiv rusmiddelpolitikk ble
ønsket velkommen, og ungdommer burde etter
komiteens syn motta presis og objektiv informasjon basert på vitenskapelig evidens med et mål
om å forebygge og minimere skadene av rusmiddelbruk.84 I generell kommentar nr. 21 (2017)
om barn i gatesituasjoner behandles artikkel 33 i
samme avsnitt som artikkel 24 om retten til
helse, uten at komiteen foretar noe klart skille
mellom innholdet i de to bestemmelsene. Det er
nærliggende å se forbindelsen mellom disse
bestemmelsene i lys av den økte oppmerksomheten om helseperspektivet i det internasjonale
narkotikapolitiske samarbeidet, som er beskrevet i punkt 7.2.3 ovenfor.
Ved barnekomiteens behandling av en rapport
fra Armenia i 2004 ga komiteen uttrykk for
bekymring for at barn som bruker narkotika, ble
ansett som kriminelle og ikke som barn med
behov for omsorg og beskyttelse. Komiteen oppfordret til å sikre at barn som bruker narkotika,
ikke kriminaliseres.85 Ved behandlingen av en
rapport fra Ukraina i 2011 anbefalte komiteen å
forsterke skadereduksjonstiltak rettet mot ungdom. Komiteen anbefalte i den samme uttalelsen
at statsparten skulle sikre at landets straffelovgiv83

84
85

CRC (2013). Se også HRC (2016), avsnitt 15:
«States policies towards adolescents are too often characterized by targeted or punitive interventions aimed at
addressing problems such as juvenile delinquency and violence, as well as perceived challenges, including substance
use and sexual activity. […] Stigmatizing, demonizing and
discriminating against adolescents by, for example, criminalizing or pathologizing their behaviours and diversities,
negatively affects their socially perceived roles, selfesteem, well-being and sense of empowerment. These
approaches fail adolescents, their holistic development and
their right to health.»
CRC (2016) avsnitt 64.
CRC (2004) avsnitt 62–63.
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ning ikke hindrer tilgang til slike tjenester, herunder gjennom å endre straffelovgivning som kriminaliserte barns innehav av narkotika til egen
bruk.86
Uttalelsene er ikke forenelige med en forståelse av barnekonvensjonen som innebærer at statene er forpliktet til å strafflegge befatning med
narkotika til egen bruk. Derimot har komiteen,
som det fremgår av det ovenstående, vektlagt
forebyggende tiltak og skadereduksjon og anbefalt avkriminalisering av barns innehav av narkotika til egen bruk for å unngå at straffelovgivningen er til hinder for skadereduserende tiltak.
FNs høykommissær for menneskerettigheter har,
under henvisning til Barnekonvensjonen, anbefalt stater å slutte å straffeforfølge barn for narkotikalovbrudd.87 Som omtalt ovenfor, i punkt 7.2.3,
var barnekomiteen en av avsenderne av et åpent
brev til FNs generalsekretær i 2016 som påpekte
en rekke negative konsekvenser av strafflegging
av personer som bruker narkotika og innehar
narkotika til egen bruk.
I lys av dette synes artikkel 33 å forstås slik at
statene skal iverksette alle egnede tiltak for å forebygge og minimere skadene av illegal rusmiddelbruk for barn. Verken ordlyden eller konvensjonsorganets uttalelser gir belegg for å forstå bestemmelsen slik at statene er forpliktet til å anvende
strafferettslige virkemidler mot brukere av narkotika i alminnelighet for å oppfylle forpliktelsen
etter bestemmelsen. Derimot kan flere av barnekomiteens uttalelser som er gjengitt ovenfor, forstås slik at strafferettslige virkemidler overfor personer som bruker narkotika, har blitt ansett å
innebære en rekke negative konsekvenser, blant
annet at det kan hindre tilgangen til relevante
hjelpetjenester.
Utvalget er ikke kjent med at barnekomiteen
har uttalt seg om spørsmålet om administrative
sanksjoner og hjemmel for beslag av narkotika. I
hvilken grad slike virkemidler er egnede for å
oppnå forpliktelsen etter barnekonvensjonen
artikkel 33, synes å måtte vurderes konkret,
basert på beste tilgjengelige kunnskap om forventede virkninger av slike virkemidler.
Det kan ikke gis et generelt svar på om artikkel 33 krever at det ved en eventuell avkriminalisering samtidig må innføres administrative sanksjoner mot narkotikabruk. Det avgjørende i den
forbindelse synes å være om den aktuelle sanksjonen kan anses som et egnet virkemiddel for å
oppfylle forpliktelsen etter artikkel 33, herunder
86
87

CRC (2011) avsnitt 61.
UNHCHR (2015)
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at den beskytter barn og ikke kommer i veien for
helserettede tiltak.

7.4.2

Retten til den høyest oppnåelige
helsestandard
Enhver har rett til «den høyest oppnåelige helsestandard både fysisk og psykisk», jf. Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og
kulturelle rettigheter (ØSK) artikkel 12.88 Barn
har en Grunnlovsfestet rett til helse, jf. § 104
tredje ledd. Retten til helse fremgår også av barnekonvensjonen artikkel 24 og konvensjonen om
avskaffelse av alle former for diskriminering mot
kvinner artikkel 12. Bestemmelsene i disse konvensjonene gjelder som norsk lov og går ved motstrid foran bestemmelser i annen norsk lovgivning, jf. menneskerettsloven § 2 og § 3. Enhver
har dessuten rett til vern av helse etter Den europeiske sosialpakt artikkel 11 og rett til sosial og
medisinsk hjelp etter sosialpaktens artikkel 13.
Rettighetenes innhold er ikke presist angitt i
disse dokumentenes ordlyd og må utledes av
praksis.89 En sentral kilde for veiledning ved tolkningen er FNs komité for økonomiske, sosiale og
kulturelle rettigheters (ØSK-komiteen) generelle
kommentarer og uttalelser ved behandlingen av
rapporter fra enkeltland om gjennomføringen av
konvensjonen.
ØSK-komiteen har fastslått at retten til helse
har fire elementer:90
– tilbud av blant annet helsetjenester og goder i
tilstrekkelig utstrekning
– tilgjengelighet for alle, uten forskjellsbehandling
– respekt for medisinsk etikk og tilpasning til
kultur, bakgrunn, kjønn og livssyklus
– god kvalitet, basert på vitenskapelige og medisinske krav
ØSK artikkel 12 pålegger statene tre typer forpliktelser.91 For det første skal statene respektere
retten, det vil si avstå fra å gripe negativt inn i
individers helsesituasjon. Dersom staten formelt
eller uformelt begrenser tilgang til goder og tjenester i helsevesenet til bestemte grupper, og
det er sannsynlig at dette fører til skade, unødvendig morbiditet (sykdom) eller unngåelige
88
89
90

91

Norsk oversettelse av konvensjonen publisert som vedlegg
4 til menneskerettsloven.
Se Eide (2006).
Se CESCR (2000) avsnitt 12. De fire elementene kalles
gjerne «AAAQ-kravene», etter de engelske stikkordene
availability, accessibility, acceptability og quality.
Se Eide (2006) og CESCR (2000) avsnitt 33.
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dødsfall, utgjør dette et brudd på statens forpliktelse til å respektere innbyggernes rett til helse
etter ØSK artikkel 12.92 Retten til helse innebærer også retten til selvbestemmelse over egen
helse og kropp, herunder retten til å kunne velge
ikke å ta imot medisinsk behandling.93 For det
andre skal statene beskytte retten, det vil si hindre
andre i å påvirke innbyggernes helse negativt.
Mangelfulle tiltak for å motvirke tilvirkning,
omsetning og konsum av tobakk, narkotika og
andre skadelige stoffer kan utgjøre et brudd på
statens forpliktelse til å beskytte innbyggernes
rett til helse etter ØSK artikkel 12.94 For det
tredje skal statene oppfylle retten, det vil si treffe
nødvendige tiltak for å realisere den. Mangelfull
overvåkning av helsetilstanden i befolkningen og
mangelfull helseplanlegging som fører til at
enkeltpersoner eller grupper, særlig marginaliserte eller sårbare grupper, ikke får nyte godt av
helsevesenet, kan utgjøre brudd på statens forpliktelse til å oppfylle innbyggernes rett til helse
etter ØSK artikkel 12.95
ØSK artikkel 12 nr. 2 forplikter statene til å
treffe nærmere angitte tiltak som del av statenes
arbeid for å fremme innbyggernes helse. I henhold til bestemmelsens bokstav b skal statene
treffe tiltak som er nødvendige for å «[f]orbedre
alle sider ved hygienen i miljø og industri». ØSKkomiteen har tolket bestemmelsen til å omfatte tiltak for å «discourage the abuse of alcohol, and the
use of tobacco, drugs and other harmful substances».96
I henhold til ØSK artikkel 12 nr. 2 bokstav d
skal tiltakene statene iverksetter for å realisere
retten til helse, omfatte tiltak som er nødvendige
for å «[s]kape vilkår som trygger alle legebehandling og pleie under sykdom».
Hvordan en stats narkotikapolitikk bør innrettes for å fremme retten til den høyest oppnåelige
helsestandard, avhenger av hva som etter beste
tilgjengelige kunnskap anses å være de faktiske
virkningene av politikken. Flere instanser i FNsystemet har gitt uttrykk for at kriminalisering av
innehav av narkotika til egen bruk er til hinder for
oppfyllelse av retten til helse. WHO har anbefalt å
avkriminalisere bruk av narkotika, da dette vil
være en «critical enabler» for å forbedre situasjonen for hivsmittede.97 FNs spesialrapportør for
92
93
94
95
96

Se CESCR avsnitt 34 og 50.
CESCR (2000) avsnitt 8.
Se CESCR avsnitt 35 og 51.
Se CESCR avsnitt 36, 37 og 52.
CESCR (2000) avsnitt 15.

retten til helse har anbefalt stater å avkriminalisere eller nedkriminalisere bruk og innehav av
narkotika.98 FNs høykommissær for menneskerettigheter har anbefalt stater å vurdere nedkriminalisering eller avkriminalisering av bruk og
innehav av narkotika, ettersom strafflegging på
flere vis er til hinder for å fremme retten til
helse.99 Atter flere enheter i FN-systemet har
uttalt at kriminalisering av bruk av narkotika og
innehav til egen bruk utgjør et hinder for å yte
god helsehjelp til utsatte grupper, se omtale i
punkt 7.2.3 ovenfor. Se i denne forbindelse også
uttalelser med samme meningsinnhold fra FNs
høykommissær for menneskerettigheter og FNs
barnekomité gjengitt i punkt 7.4.1 ovenfor.
Disse internasjonale anbefalingene tilsier at å
endre innretningen av nasjonal narkotikapolitikk
fra straff til helse, gjennom en avkriminalisering
av bruk og innehav og innføring av helserettede
tiltak som reaksjon på narkotikabruk vil bidra til
at Norge bedre respekterer og oppfyller innbyggernes rett til helse.
I utvalgets mandat er det lagt til grunn at
strafflegging av bruk og innehav av narkotika til
egen bruk «kan ha stått i veien for å møte den
enkelte bruker med hensiktsmessige og tilpassede tilbud og oppfølging». I den grad strafflegging står i veien for å møte innbyggerne med
hensiktsmessig og tilpasset helsehjelp, står
straffleggingen i et motsetningsforhold til disse
innbyggernes rett til den høyest oppnåelige
helsestandard. Antagelsen i mandatet er drøftet i
punkt 12.3.2.2, hvor det vises til en studie fra
Sverige og en internasjonal sammenlignende studie som gir en slik antagelse et visst empirisk
belegg. Hvorvidt det samme gjelder straffelignende administrative sanksjoner, for eksempel
overtredelsesgebyr, vil avhenge av hvordan slike
sanksjoner innrettes, og hvordan innbyggerne
responderer på dem. Dersom slike sanksjoner
svekker relasjonen mellom enkeltpersoner og
tjenesteapparatet, slik at de reduserer marginaliserte og utsatte personers reelle muligheter til å
nyte godt av helsevesenet, vil dette stå i et motsetningsforhold med retten til helse.

97

98

99

WHO (2014) s. 86–88, hvor avkriminalisering er omtalt
som en av flere «critical enablers» for å beskytte personer
som er smittet, eller i faresonen for å bli smittet, med hiv.
Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and
mental health (2010) kapittel III og VII.
UNHCHR (2015) kapittel II og VII.

NOU 2019: 26
Rusreform – fra straff til hjelp

7.4.3

Retten til respekt for privatliv og
familieliv, hjem og korrespondanse

Etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) artikkel 8 har enhver «rett til
respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og
sin korrespondanse».100 EMK gjelder som norsk
lov, jf. menneskerettighetsloven § 2, og denne
rettigheten ble ved grunnlovsendringene i 2014
inkorporert på konstitusjonelt nivå i Grunnloven
§ 102.
I flere land, herunder Mexico, Sør-Afrika og
Tyskland,101 er straffeforfølgning av voksne personer for besittelse av cannabis til egen bruk
blitt konstatert å være uforenelig med konstitusjonelle bestemmelser om retten til respekt for
privatliv eller beslektede bestemmelser om individets rett til autonomi som det er naturlig å se i
sammenheng med retten til privatliv etter EMK
artikkel 8 og retten til fri utvikling av personlighet etter FNs verdenserklæring om menneskerettigheter artikkel 22. I Georgia ble lovgivning
som hjemlet sivilrettslige sanksjoner av et forbud
mot cannabis, kjent forfatningsstridig og ugyldig
i 2018, fordi det innebar et uforholdsmessig inngrep i innbyggernes autonomi, se omtale i kapittel 6.
Inngrep i utøvelsen av retten til privatliv mv.
kan bare skje «når dette er i samsvar med loven
og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte
helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter», jf. artikkel 8 nr. 2.
For å være forenelig med EMK artikkel 8 må
inngrep i retten til respekt for privatliv mv.
fremme et legitimt formål og være nødvendig i et
demokratisk samfunn.
Tiltak for å forebygge og begrense skader som
følge av bruk av narkotika må anses å ha til hensikt å fremme et legitimt formål. Slike tiltak springer ut av politiske mål om blant annet å forebygge
uorden, beskytte helse og beskytte andres rettig100

Norsk oversettelse inntatt som vedlegg 2 til menneskerettighetsloven.
101
Mexico: Se avgjørelse avsagt av Mexicos høyesterett
31. oktober 2018, sak nr. 547/2018 og 548/2018, omtalt på
engelsk i Peter Orsi, «Mexico court sets precedent on
legal, recreational pot use», Associated Press, 1. november
2018.
Sør-Afrika: Se avgjørelse avsagt av Sør-Afrikas høyesterett
18. september 2018, sak nr. CCT 108/17.
Tyskland: Se omtalen i kapittel 6 av avgjørelse avsagt i 1994
av Tysklands føderale forfatningsdomstol.

181
Kapittel 7

heter, formål som er uttrykkelig nevnt i artikkel 8
nr. 2.
Ved vurderingen av om et inngrep i innbyggernes rettigheter etter artikkel 8 kan anses nødvendig i et demokratisk samfunn, tilkjennes statspartene i henhold til rettspraksis fra Den europeiske
menneskerettighetsdomstolen (EMD) en viss
skjønnsmargin («margin of appreciation»). Dersom saken gjelder et politikkområde som av domstolen er blitt ansett som sensitivt for statspartene
– herunder kontroversielle etiske eller moralske
samfunnsspørsmål –, og det ikke kan finnes en
konsensus mellom statenes nasjonale lovgivning,
tilkjennes en noe videre skjønnsmargin.102 Det
samme gjelder i tilfeller der statene må avveie
konkurrerende private og offentlige interesser
eller konvensjonsrettigheter.103 Det er på det rene
at lovgivning i europeiske land varierer betydelig
når det gjelder mulige rettslige konsekvenser av
narkotikabruk og hvilke tvangsmidler som kan
benyttes for å avdekke slik bruk (se kapittel 6 og
8), og det må legges til grunn at statene har en vid
skjønnsmargin ved vurderingen av om inngrep i
retten til privatliv og familieliv i denne forbindelse
er forenelige med EMK artikkel 8.
Kravet om nødvendighet innebærer like fullt
at det må påvises at inngrepet svarer til et presserende samfunnsmessig behov («pressing social
need»). Det må også vises at inngrepet er forholdsmessig holdt opp mot formålet med inngrepet, tatt i betraktning relevante interesser
som må avveies ved vurderingen.104 Det påhviler
i første rekke statspartene å foreta disse vurderingene, men EMD kan overprøve om argumentene som hevdes å begrunne inngrepet, er relevante og forholdsmessige og om rettighetene i
tilstrekkelig grad ble respektert i beslutningsprosessen som ledet frem mot vedtagelsen av
inngrepet.105
102

Se for eksempel X, Y og Z mot UK (Application no. 21830/
93), dom avsagt 22. april 1997, avsnitt 44:
«[…] Since the issues in the case, therefore, touch on
areas where there is little common ground amongst the
member States of the Council of Europe and, generally
speaking, the law appears to be in a transitional stage, the
respondent State must be afforded a wide margin of appreciation […].»
Se også Fretté mot Frankrike (Application no. 36515/97),
dom avsagt 26. februar 2002, avsnitt 41.
103
Ibid.
104
Paradiso og Campanelli mot Italia (Application no. 25358/
12), dom avsagt i storkammer 24. januar 2017, avsnitt 181.
105
Se for eksempel Paradiso og Campanelli mot Italia og A.M.V. mot Finland (53251/13), dom avsagt 23. mars 2017,
avsnitt 81–84.
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Det følger av dette at det til grunn for et forslag om tiltak som griper inn i retten til privatliv
og familieliv, må foretas en begrunnet vurdering
av om tiltaket er forholdsmessig.
Norge er blitt innklaget for EMD for påstått
brudd på EMK artikkel 8 gjennom beslag av førerkort på grunn av bruk av cannabis, jf. vegtrafikkloven § 34 femte ledd. Saken er ennå ikke
behandlet av domstolen.106

7.5
7.5.1

Internasjonale anbefalinger
Anbefalinger knyttet til den
overordnede innretningen av
narkotikapolitikken – målsettinger og
bruk av strafferettslige virkemidler

7.5.1.1 UNODC
I 2010 publiserte UNODC et arbeidsdokument der
det argumenteres for at en dreining fra en
sanksjonsorientert til en helseorientert narkotikapolitikk, er i tråd med narkotikakonvensjonene.107
Det ble påpekt at det foreligger stadig mer bevis for
at en helseorientert tilnærming er mest effektiv
med tanke på å redusere ulovlig narkotikabruk og
de sosiale skadene av slik bruk.108 I dette dokumentet omtales også en helseorientert tilnærming
til brukere av narkotika som ikke har et avhengighetsproblem. Dette omfatter opplæring, pålitelig
informasjon og (kortvarige) intervensjoner i form
av motivasjonssamtaler («brief motivational and
behavioural counselling») som tar sikte på å integrere personen med rusproblem i samfunnet og
forebygge sosial ekskludering.109
7.5.1.2 Verdens helseorganisasjon (WHO)
I takt med en dreining mot mer vektlegging av
helseperspektivet har WHO inntatt en mer aktiv
rolle i diskusjoner om det internasjonale narkotikasamarbeidet. WHO anbefalte avkriminalisering i
sine retningslinjer for hivforebygging, behandling
og oppfølging overfor særlig utsatte grupper («key
populations») fra 2014,110 som også omfatter perso106

S.R. mot Norge (Application no. 43927/17). Saken ble kommunisert den 19. mars 2019. Dom og kjennelse om førerkortbeslaget saken gjelder, ble avsagt av Hålogaland lagmannsrett 15. september 2016 og er publisert i Lovdata
som LH-2016-70592.
107
UNODC (2010): Se blant annet s. iii (forord av skrevet av
lederen for UNODC) og 2.
108
UNODC (2010) s. 2.
109
UNODC (2010) s. 1.
110
WHO (2014).

ner som bruker narkotika. Retningslinjen anbefaler
nasjonene å utvikle politikk og lovverk som avkriminaliserer injisering og annen bruk av narkotika,
blant annet for å forebygge innsettelse i fengsel.
Videre anbefales land som i dag ikke tillater utlevering av brukerutstyr, sprøyter med videre, og som
ikke tillater bruk av substitusjonslegemidler i
behandling av opioidavhengige, å avkriminalisere
og legalisere slike programmer. WHO anbefaler
også at landene skal forby tvungen behandling for
personer som brukere rusmidler.
UNAIDS har anbefalt avkriminalisering av
narkotikabruk, samt erverv, besittelse og dyrking
av narkotika til egen bruk, som en måte å beskytte
menneskerettighetene til personer som bruker
narkotika på.111

7.5.1.3 Andre FN-organer
En rekke uttalelser fra enheter i FN-systemet er
beskrevet i punkt 7.2.3 og 7.4 ovenfor. Til det som
er omtalt der, kan det følgende tilføyes: FNs
utviklingsprogram (UNDP) uttalte i 2015 at lovgivning som kriminaliserer bruk av narkotika og
innehav av små mengder til egen bruk, er blant
faktorene som bidrar til å hindre brukeres tilgang
til grunnleggende tjenester, slik som bolig, utdanning, helsetjenester, sysselsetting, sosialtjenester
og behandling.112
Den internasjonale arbeidsorganisasjonen
(ILO) har utarbeidet anbefalinger om håndtering av
alkohol- og narkotikarelaterte problemer på
arbeidsplassen.113 Organisasjonen anbefaler at rusproblematikk håndteres som et helseproblem og
håndteres som ethvert annet helseproblem på
arbeidsplassen, uten diskriminering.114 Arbeidsgivere bør respektere rusmiddellovgivningen og
samarbeide med rettshåndhevende myndigheter
der det foreligger skjellig grunn til mistanke om
lovbrudd, men bør ikke anses å ha noen plikt til å ta
skritt på vegne av rettshåndhevende myndigheter
for å håndheve straffebud mot narkotika.115
7.5.1.4 EU
EU har vedtatt en narkotikastrategi for 2013–2020
som bygger på de internasjonale narkotikakonvensjonene og den universelle menneskerettig111

UNAIDS (2019) s. 7.
UNDP (2015) se blant annet s. 13.
113
ILO (1996). Se også sammendrag utarbeidet av EMCDDA i
deres «Best Practice»-portal.
114
ILO (1996) s. VIII første strekpunkt og avsnitt 2.1.4.
115
ILO (1996) avsnitt 2.2.
112
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hetserklæringen,116 som kan anses som et
uttrykk for organisasjonens overordnede veivalg i
narkotikapolitikken og har dannet grunnlaget for
handlingsplaner for periodene 2013–2016 og
2017–2020.
Strategien skiller mellom på den ene side
reduksjon av ulovlig etterspørsel, som vektlegger
blant annet tidlig intervensjon, forebygging,
skadereduksjon og rehabilitering,117 og på den
annen side reduksjon av ulovlig tilbud, som vektlegger kriminalitetsbekjempelse.118 Strategien
fremhever også blant annet betydningen av tre
gjennomgående temaer: (1) koordinering, (2)
internasjonalt samarbeid og (3) forskning, monitorering og evaluering.
EU-organet EMCDDA ble opprettet i 1993.
Det sammenfatter tilgjengelig kunnskap med
sikte på å bidra til en evidensbasert utforming av
ruspolitikk på nasjonalt nivå. Norge er tilknyttet
EMCDDA i kraft av en samarbeidsavtale som
trådte i kraft i 2001.119 I møte med utvalget opplyste representanter for EMCDDA at de ikke har
ønsket å anbefale en bestemt posisjon i den narkotikapolitiske debatten om legalisering og avkriminalisering, som oppfattes som et kontroversielt
spørsmål blant medlemsstatene. Organets rolle
anses å være å levere empirisk faktakunnskap om
tilstanden i medlemslandene og et evidensbasert
beslutningsgrunnlag for narkotikapolitiske spørsmål.
EMCDDAs nettbaserte «Best Practice»-ressurs om forebygging, behandling og skadereduksjon beskriver relevante tiltak for å begrense
negative konsekvenser av narkotikabruk i ulike
kontekster, med videre henvisninger til det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for anbefalingene.120 Strafferettslige reaksjoner på bruk av
narkotika som sådan er ikke omtalt i denne ressursen. EMCDDA har uttalt at det ikke er mulig å
observere noen klar sammenheng mellom
endringer i straffansvaret for brukere av cannabis
og prevalensen av cannabisbruk i befolkningen
mellom 15 og 34 år.121

116

Rådet for den Europeiske Union (2012).
Rådet for den Europeiske Union (2012) avsnitt 17–19.
118
Rådet for den Europeiske Union (2012) avsnitt 20–22.
119
Agreement between the European Community and the
Kingdom of Norway on the participation of Norway in the
work of the European Monitoring Centre for Drugs and
Drug Addition, s. 24.
120
Se EMCDDA (udatert c).
121
EMCDDA (2011b) s. 47. Se også en oppdatert tilsvarende
analyse publisert av eksperter som arbeider ved
EMCDDA, i Hughes, Matias og Griffiths (2018) s. 2155–
2157.
117
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The Lancet Commission on Drug Policy
and Health

I forkant av UNGASS 2016 satte Johns Hopkins
University og det vitenskapelige medisinske tidsskriftet The Lancet sammen en kommisjon bestående av eksperter innen helseforskning. Formålet
var å bidra med et beslutningsgrunnlag basert på
vitenskapelig kunnskap om narkotikapolitikk og
folkehelse.122
Kommisjonens rapport123 konkluderer med at
kriminalisering av brukere av narkotika har
skadevirkninger som langt overskrider mulige
positive effekter av en slik politikk. Det påpekes
også at det finnes alternative måter å reagere
overfor narkotikabruk på som gir mindre skadevirkninger. Rapporten munner ut i anbefalinger til
statene om grep i narkotikapolitikken for å
fremme FN-charteret, målene for bærekraftig
utvikling og menneskerettighetene. Blant disse
anbefalingene er at statene bør avkriminalisere
bruk, innehav og småsalg. Kommisjonen viser til
erfaringer fra blant annet Portugal og Tsjekkia.124
Kommisjonen anbefaler også blant annet at skadereduksjonsprinsipper legges til grunn som en
søyle i innretningen av en folkehelsetilnærming til
ruspolitikken.125

7.5.1.6 Global Commission on Drug Policy
Global Commission on Drug Policy (GCDP) er
en ikke-statlig organisasjon (etablert i 2011),
som blant annet består av nåværende og tidligere
verdensledere og representanter med erfaring
fra internasjonale organisasjoner. GCDP utga i
2011 rapporten War on drugs (stilisert War on
drugs på rapportens forside),126 der de konstaterte at krigen mot narkotika har vært feilslått,
og at skadene som påføres enkeltindivider og
samfunn som følge av denne krigen, er langt
større enn skadevirkningen av narkotikabruk i
seg selv.127
Rapporten inneholder elleve anbefalinger på
ulike områder knyttet til konkrete handlinger,
på nasjonalt og globalt nivå, blant annet at kriminalisering erstattes med helsehjelp og behandlingstilbud, og at det (av det internasjonale sam122

Se omtale av kommisjonen i Johns Hopkins University
(udatert nett). Se også The Lancet (2016).
123
Csete mfl. (2016).
124
Csete mfl. (2016) s. 1468.
125
Csete mfl. (2016).
126
Global Commission on Drug Policy (2011).
127
Global Commission on Drug Policy (2016).
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funnet) oppfordres til forsøk med legal og regulert omsetning av nå illegale rusmidler (for
eksempel cannabis). Stoltenbergutvalgets Rapport om narkotika (2010) har mange sammenfallende synspunkter og anbefalinger, og utvalgets
leder, Thor vald Stoltenberg, var også medlem av
GCDP.
GCDP har utgitt flere rapporter med annen
relatert tematikk, og i 2014 lanserte gruppen fem
«stier» til «narkotikapolitikk som virker».128
Avkriminalisering av narkotika til personlig bruk
beskrives som en del av en slik politikk. I 2016
utga GCDP en ny rapport129 som bygde på de
foregående, men hvor avkriminalisering som
sådan var hovedtema. I rapporten trekkes flere
elementer inn som begrunnelse for hvorfor en
avkriminalisering (og legalisering) etter organisasjonens syn vil være det mest hensiktsmessige
grunnlaget for en effektiv ruspolitikk og for så
vidt juridisk (menneskerettighetsbasert) og
moralsk sett en nødvendig utvikling. GCDP problematiserer videre straffebudene knyttet til bruk
og innehav av narkotika til egen bruk opp mot at
(befolkningens) respekt for loven undergraves.
GCDP opprettholder i denne rapporten også sitt
tidligere standpunkt om at en tvungen inngang til
behandling, for eksempel gjennom såkalte «drug
courts», ikke er et akseptabelt alternativ til
avkriminalisering:

«A number of countries have decriminalized
drug possession and/or use. However, almost
all rely on penalizing the user with civil sanctions. Thus, drug use is still unnecessarily
deemed to be a socially unacceptable act that
needs to be punished. The Commission advocates for a model of decriminalization that
involves no punishment of people who use
drugs. This must be the policy that countries
strive to implement when reforming their
drug laws, in recognition of their human
rights obligations, and the need to uphold the
principles of human dignity and the rule of
law.»131

Når det gjelder sivilrettslige reaksjoner eller sanksjoner overfor personer som bruker eller besitter
narkotika til erstatning for strafferettslige reaksjoner, fremholder GCDP at dette egentlig bare
bidrar til å opprettholde forestillingen om bruk av
narkotika som en umoralsk eller «sosialt uakseptabelt» handling som fremdeles må straffes. Kommisjonens anbefaling er derfor å fjerne enhver
straffende reaksjon overfor personer som bruker
narkotika:

7.5.1.7 Drug Policy Futures
Det internasjonale ikke-statlige samarbeidet Drug
Policy Futures,132 som blant annet de norske
organisasjonene Actis og FORUT er tilknyttet, har
tatt til orde for det som omtales som en tredje vei
mellom ytterpunktene i internasjonal narkotikapolitikk, det vil si mellom angivelig krigføring mot
narkotika og legalisering.133 Drug Policy Futures
har, på samme måte som UNODC, påpekt at konvensjonene ikke pålegger nasjonene å straffe
bruk av narkotika (med fengselsstraff). Drug
Policy Futures har formulert 13 anbefalinger om
hva statene bør prioritere ved utformingen av
narkotikapolitikk:134
«1. Reduce drug use prevalence
2. Invest in prevention
3. Mobilize communities
4. Prioritize early intervention and assistance
to vulnerable groups
5. Prioritize screening and brief interventions
6. Offer treatment, rehabilitation, and harmreduction alternatives
7. Foster reintegration of people who use
drugs
8. Support self-help groups for drug users and
people in recovery
9. Social programs = Effective drug policy
programs
10. Support alternative development
11. Develop and implement alternatives to
incarceration
12. Implement the principle of proportionality
in sanctions
13. Focus on the special needs of women.»

128

132

«The Commission reiterates its position in previous reports that drug courts are a conceptually flawed and insufficient approach. Drug
treatment should be a matter for health professionals working in the health sector and should
never involve the criminal justice system.
Coercing people into treatment through the
threat of a criminal sanction is wholly unethical
and counterproductive.»130

131

Global Commission on Drug Policy (2014).
129
Global Commission on Drug Policy (2016).
130
Global Commission on Drug Policy (2016) s. 20.

Global Commission on Drug Policy (2016) s. 17.
Drug Policy Futures (2019).
133
Se Drug Policy Futures (2019b) s. 41.
134
Se Drug Policy Futures (2019a) s. 46 flg.
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7.5.1.8 International Drug Policy Consortium
Det internasjonale ikke-statlige samarbeidet International Drug Policy Consortium (IDPC), som
blant annet de norske organisasjonene Foreningen for human narkotikapolitikk og Foreningen
Tryggere Ruspolitikk er tilknyttet, har lagt vekt på
nødvendigheten av å ta de utilsiktede negative
konsekvensene av narkotikakontrollregimet på
alvor. IDPC har lagt vekt på at narkotikapolitikken
må innrettes på en måte som er egnet til å styrke
bredere mål knyttet til helse, menneskerettigheter, utvikling, fred og sikkerhet, i tråd med FNs
bærekraftsmål. Kriminalisering av personer som
bruker narkotika, medfører at risikoer som denne
gruppen er utsatt for, blir forsterket, og at kriminaliseringen skaper politiske og praktiske barrierer for å sørge for tilgjengelighet til helsetjenester,
skadereduksjon og behandling for rusavhengighet. På dette grunnlaget har IDPC på vegne av
sine medlemsorganisasjoner tatt til orde for at FN,
og særlig UNODC og WHO, må innta en lederrolle for å fremme skadereduksjon og avkriminalisering av narkotikabruk samt besittelse av narkotika til egen bruk.135
Den internasjonale ikke-statlige organisasjonen Human Rights Watch, som er medlem av
IDPC, har uttalt at strafferettslige virkemidler i
narkotikapolitikken har undergravd retten til
helse og retten til privatliv, og har oppfordret statene til å avkriminalisere bruk og besittelse av
narkotika.136

7.5.2

Oppsummering av internasjonale
anbefalinger og prinsipper for
narkotikapolitikken

7.5.2.1 Helseperspektivet
Folkehelseperspektivet skal ligge til grunn for
utviklingen av ruspolitikken. Det innebærer både
å forebygge og redusere bruken i hele og i grupper av befolkningen og å redusere skadevirkningen av bruken gjennom lavterskeltjenester,
adekvate behandlingstilbud til brukere av narko135
136

International Drug Policy Consortium (2019a) s. 3.
Human Rights Watch (udatert):
«[A]s Human Rights Watch has repeatedly documented,
this approach to drug policy has had devastating human
rights consequences: undermining the rights to health and
privacy; serving as an excuse for grossly disproportionate
punishment, torture, and extrajudicial killings; and fueling
the operations of organized criminal groups that commit
abuses, corrupt authorities, and undermine the rule of law.
Human Rights Watch calls on governments to decriminalize all personal use and possession of drugs.»
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tika, rusbehandling og behandling for blodbårne
sykdommer og virusinfeksjoner.

7.5.2.2

Menneskerettighetsperspektivet

Menneskerettighetsperspektivet står også sentralt i de fleste anbefalinger. Et hovedsiktemål er å
forhindre brudd på menneskerettigheter som følger av kontrollpolitikken, som vilkårlig fengsling
og uproporsjonale straffer for narkotikakriminalitet, herunder bruk og besittelse, og manglende tilgang til helsetjenester.

7.5.2.3

Sammensatte utfordringer og
sammensatte løsninger
På bakgrunn av feltets kompleksitet anbefales en
bred innsats knyttet til rusmiddelproblematikk.
Dette innebærer involvering og koordinering av
helse- og sosialsektoren samt alle andre deler av
velferdssektoren, justissektoren og sivilsamfunnet.
7.5.2.4

Avkriminalisering

Det har de senere årene blitt økt oppmerksomhet
i blant annet FN-systemet og sivilsamfunnet om
de negative virkningene av strafflegging av bruk
av narkotika og besittelse til egen bruk. Avkriminalisering av brukerne inngår ifølge svært mange
internasjonale organisasjoner som del av en helhetlig og balansert narkotikapolitikk og beskrives
som en nødvendig forutsetning for blant annet å
redusere stigma og fremme helseperspektivet i
narkotikapolitikken.

7.5.3

7.5.3.1

Anbefalinger om forebygging,
behandling, rehabilitering og
skadereduksjon
UNODC og WHOs internasjonale
standarder for forebygging

I 2013 utarbeidet UNODC og WHO i samarbeid
internasjonale standarder for forebygging av bruk
av narkotika, som ble oppdatert i 2018.137 Publikasjonen spenner fra forebyggende innsatser rettet
mot gravide kvinner til forebyggende innsatser i
skole, arbeidsliv, uteliv med videre.
Organisasjonene understreker at forebygging
er en hovedbestanddel i en helseorientert tilnær137

Fra 2018 foreligger en oppdatert annenutgave, som en
«pre-editing and pre-publication version». Dokumentet skal
oversettes til alle FNs offisielle språk. Se UNODC og WHO
(2018b). Publikasjonen er utviklet med støtte fra norske
myndigheter, se s. iii.
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ming til ikke-medisinsk bruk av narkotika.138
Publikasjonen peker på begrensninger i tilgjengelig forskningsdata, men fremhever forebyggende
tiltak som understøttes av forskningsmessig
belegg.139
Det understrekes at forebygging ikke kan utvikles og gjennomføres isolert fra samfunnet for
øvrig. Tiltakene må utvikles i en helhetlig helseorientert og balansert tilnærming, som omfatter
(1) rettshåndhevelse og tiltak rettet mot å redusere tilbudet i det ulovlige markedet, (2) behandling av ruslidelser og (3) skadereduksjonstiltak.140 Et hovedgrep i publikasjonen er å skille
mellom fire ulike livsfaser i beskrivelsen av forebyggende tiltak: spedbarn og små barn, barn, tidlig
ungdom og ungdoms- og voksenlivet.
I publikasjonens del III er det beskrevet hva
som karakteriserer et effektivt forebyggingssystem på nasjonalt nivå:
«An effective national drug prevention system
delivers an integrated range of interventions
and policies based on scientific evidence, in
multiple settings, targeting relevant ages and
levels of risk. This should come as no surprise
given the complex interplay of factors that
make children, youth and adults alike, vulnerable to substance use and other risky behaviours.»141
Et slikt integrert forebyggingssystem med tilstrekkelig bredde må bygge på142
– en støttende politikk og juridisk rammeverk
– vitenskapelig evidens og forskning
– koordinering av en rekke involverte sektorer
og forvaltningsnivåer (helse- og sosialsektoren, skole, politi og påtalemyndighet, sivilsamfunnet med videre)
– opplæring, både av dem som skal fatte beslutninger, og av dem som skal utføre oppgavene
– en forpliktelse til å sørge for tilstrekkelige ressurser og vedlikehold av systemet over tid
Basert på en gjennomgang av 48 litteraturundersøkelser uttales det at korte intervensjoner143 og
motiverende intervju (IM) kan redusere rusmiddelbruk betraktelig.144 Dette tiltaket er beskrevet
138

UNODC og WHO (2018b) s. 3.
Se s. 4–6 om kunnskapsgrunnlaget og tilnærmingen.
140
Se s. 4.
141
UNODC og WHO (2018b) s. 50.
142
Side 50.
143
Engelsk: «brief interventions».
144
Se 34–37.

139

i publikasjonens del om forebygging for ungdom
og voksne. Publikasjonen gjengir tidligere anbefalinger fra WHO om å tilby korte intervensjoner til
personer som bruker cannabis eller stimulerende
stoffer når slik bruk avdekkes, utenfor spesialisthelsetjenestene.145 WHO har tidligere utarbeidet
manualer og verktøy for screening og korte intervensjoner, som er omtalt i publikasjonen. Det er
uttalt at det bør vurderes henvisning til spesialistbehandling for personer med vedvarende rusproblemer, og der korte intervensjoner ikke har
effekt.

7.5.3.2

Anbefalinger om behandling og
rehabilitering

UNODC og WHO lanserte et diskusjonsnotat i
2008 om prinsipper for behandling av rusavhengighet.146 I 2017 har de lansert et utkast til internasjonale standarder for behandling av ruslidelser.147
Publikasjonen lister opp tre mål for behandling:
1. redusere bruk av rusmidler og trangen til å
bruke rusmidler
2. bedre helse- og velferdssituasjonen og sosial
fungering for den enkelte
3. forebygge fremtidig skade ved å redusere
risiko for komplikasjoner og tilbakefall
I tillegg fremholdes det at behandling av ruslidelser må:
1. være i samsvar med menneskerettighetserklæringen og FN-konvensjonene
2. fremme personlig autonomi
3. fremme individ- og samfunnssikkerhet
Videre settes det opp syv prinsipper for behandling:
1. Behandling må (faktisk) finnes, være tilgjengelig, attraktiv og tilpasset.
2. Det må sikres at etiske standarder implementeres i behandlingstilbudene.
3. Behandling av ruslidelser må fremmes gjennom en effektiv koordinering av tiltak og innsatser i strafferettssystemet og i helse- og velferdstjenestene.
4. Behandlingen må være evidensbasert og tilpasset spesifikke behov hos personer med ruslidelser.
145

Engelsk: «non-specialized health care settings». Se s. 36.
UNODC og WHO (2008).
147
UNODC og WHO (2017).
146
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5. Behandlingen må være tilpasset behovene til
ulike grupper i befolkningen.
6. Det må sikres god styring av behandlingstilbud
og programmer rettet mot personer med ruslidelser.
7. Innretningen av behandlingen, tjenester og
prosedyrer må støtte en integrert tilnærming
til behandling, og nødvendige koplinger til
andre tjenesteleverandører må kontinuerlig
monitoreres og evalueres.
Utvalget viser til selve publikasjonen for en mer
detaljert beskrivelse av anbefalt innhold i behandlingstjenester for personer med ruslidelser.

7.5.3.3 Anbefalinger om skadereduksjon
WHO har følgende anbefalinger om skadereduserende tiltak overfor personer som injiserer narkotika, med utgangspunkt i forebygging av hivsmitte:148
«– All people from key populations who inject
drugs should have access to sterile injecting
equipment through needle and syringe programmes.
– All people from key populations who are
dependent on opioids should be offered and
have access to opioid substitution therapy.
148

WHO (2014).

–

–
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All people from key populations with harmful
alcohol or other substance use should have
access to evidence-based interventions, including brief psychosocial interventions involving
assessment, specific feedback and advice.
People likely to witness an opioid overdose
should have access to naloxone149 and be
instructed in its use for emergency management of suspected opioid overdose.»

Slik utvalget vurderer det, har disse anbefalingene
generell gyldighet med tanke på å forebygge ikke
bare hivsmitte, men også annen blodbåren smitte
og for å forebygge og redusere overdosedødsfall
og skadelig injeksjonspraksis som sådan.
WHO peker også på at skadereduserende tiltak overfor personer som bruker narkotika, men
som ikke injiserer, også er av stor betydning:
«Harm reduction interventions for people who
use drugs but who do not inject are also important. They should include evidence-based drug
dependence treatment and provision of noninjecting drug use paraphernalia as appropriate to the local context and patterns of drug
use.»
149

Legemiddelet nalokson benyttes som motgift ved behandling av overdose og brukes internasjonalt av ambulansepersonell. I Norge deles nalokson ut i form av nesespray til
brukere av narkotika og andre som er kan være på steder
der overdoser skjer, se Helsedirektoratet (2019c).
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Kapittel 8

Straffebud mot narkotikalovbrudd
8.1

I dette kapitlet beskrives gjeldende strafferettslig
regulering av ulovlig befatning med narkotika,
med vekt på befatning med narkotika til egen
bruk. Fremstillingen av rettstilstanden i Norge
(punkt 8.2) er disponert etter straffebudene i legemiddelloven, matloven og straffeloven. Deretter
beskrives rettstilstanden i Danmark, Finland og
Sverige (punkt 8.3) samt EU-lovgivning om narkotikalovbrudd på strafferettens område (punkt
8.4). I et eget vedlegg til teksten er det inntatt en
sammenstilling av de øvre kvantumsangivelsene i
retningslinjer for påtalemyndigheten om bruk av
forelegg i straffesaker om befatning med narkotika til egen bruk i Norge, Finland, Sverige og
Danmark.

8.2

sjoner, tenkning, adferd, oppfattelse eller sinnsstemning.
Med blandinger menes oppløsninger, fortynninger, ekstrakter, konsentrater, tinkturer
og produkter av enhver art, herunder farmasøytiske preparater, samt bearbeidede former
av de aktuelle stoffer, droger, planter og sopper, forutsatt at bearbeidelsen ikke fører til en
kjemisk endring av stoffene.»

Innledning

Rettstilstanden i Norge

8.2.1 Legaldefinisjonen av «narkotika»
«Narkotika» er definert i narkotikaforskriften1 § 3:
«§ 3. Definisjoner
Som narkotika regnes
a) stoffer, grupper av stoffer, droger, planter
og sopper som er oppført i narkotikalisten,
jf. § 4
b) salter, stereoisomere, estere og etere av
stoffer og grupper av stoffer oppført på
narkotikalisten, forutsatt at stoffene har,
eller antas å ha, psykoaktiv effekt
c) blandinger (flytende, i fast form eller i gassfase) med innhold som nevnt i bokstav a)
eller b).
Med psykoaktiv effekt menes effekt på sentralnervesystemet i form av stimulering eller nedstemthet med minst én av følgende virkninger:
hallusinasjoner, forstyrrelser i motoriske funk-

Som det fremgår av bestemmelsens første ledd, er
innholdet i den såkalte narkotikalisten, som gjelder som en del av narkotikaforskriften, jf. § 4,
avgjørende for definisjonens avgrensning. Narkotikalisten inneholdt per november 2019 til
sammen 571 stoffer, droger, planter eller sopper,
som dermed omfattes av definisjonen av narkotika. I tillegg angis elleve grupper av kjemiske forbindelser som også skal regnes som narkotika.
Myndigheten til å fastsette innholdet i narkotikalisten er delegert til Statens legemiddelverk.2
I henhold til narkotikaforskriften § 4 annet
ledd første punktum skal narkotikalisten inneholde «de stoffer, planter og droger som kommer
inn under Den alminnelige narkotikakonvensjon
30. mars 1961 eller Konvensjon om psykotrope
stoffer 21. februar 1971». Det vises til nærmere
omtale av disse konvensjonene i kapittel 7. I tillegg kan stoffer, grupper av stoffer, droger, planter og sopper oppføres «dersom de har, eller antas
å ha, lignende effekt som de stoffer, planter og
droger som kommer inn under konvensjonene»,
jf. annet punktum.
Som for enhver annen legaldefinisjon er det
legitimt å stille spørsmål ved om den gjeldende
definisjonen av «narkotika» er hensiktsmessig
utformet. Sett fra en medisinskfaglig synsvinkel
omfatter det juridiske narkotikabegrepet substanser med svært ulike farmakologiske egenskaper
og er betydelig mer omfattende enn den tradisjo2

1

Forskrift 14. februar 2013 nr. 199 om narkotika, hjemlet i
legemiddelloven § 22.

Forskrift 5. mars 2013 nr. 1461 om delegering av departementets myndighet til Statens legemiddelverk etter narkotikaforskriften.
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nelle forståelsen av narkotika, som begrenser seg
til morfinlignende bedøvende midler.3 Det er
påpekt at samlebegrepet «narkotika» i mange
sammenhenger er upresist, og at en av denne
grunn heller bør bruke mer presise betegnelser
knyttet til substansene som omtales (opioider,
benzodiazepiner og så videre) samt et mer nøytralt og presist samlebegrep som «rusmidler».4
Det ligger utenfor utvalgets mandat å ta stilling til om den gjeldende legaldefinisjonen av
narkotika, som har direkte betydning for en lang
rekke andre bestemmelser enn dagens forbud
mot narkotikabruk og befatning med narkotika til
egen bruk, bør endres.

8.2.2

Straffansvar for bruk og besittelse
etter legemiddelloven
Legemiddelloven § 24 første ledd forbyr «uten lovlig adkomst å være i besittelse av eller å bruke
narkotika og å skaffe seg adgang til å få kjøpt slike
varer under falske opplysninger, f.eks. om navn,
bosted, sykdom eller sykdomstegn».
Med hjemmel i legemiddelloven § 22 annet
ledd er det dessuten i narkotikaforskriften § 5 inntatt et forbud mot «[t]ilvirkning, anskaffelse,
omsetning, innførsel, utførsel, oppbevaring, besittelse og bruk av narkotika oppført i narkotikalisten med henvisning til denne bestemmelsen».
Denne bestemmelsen har ikke praktisk betydning
i straffesaker om befatning med narkotika, ettersom de strengere bestemmelsene i legemiddelloven § 24 og straffeloven § 231 (omtalt nedenfor)
kommer til anvendelse.
Overtredelse av legemiddellovens bestemmelser, eller forskrifter, forbud eller påbud som er gitt
med hjemmel i loven, straffes med bøter eller
fengsel i inntil 3 måneder, eller begge deler, jf.
lovens § 31 første ledd. Besittelse og bruk av narkotika, jf. § 24 første ledd, straffes med bøter eller
fengsel inntil 6 måneder, eller begge deler, jf. § 31
annet ledd.
Mens det er nokså selvforklarende hva det vil
si å bruke narkotika, kan uttrykket besittelse volde
noe tolkningstvil, først og fremst når det gjelder
grensedragningen mot oppbevaring, som rammes
av straffeloven § 231 (omtalt nedenfor).
Grensedragningen har for det første et intensjonsaspekt: Innehavet regnes som besittelse bare
dersom rusmiddelet er til personens egen bruk.

Dersom stoffet ikke er til egen bruk, men for
eksempel beregnet på videresalg, anses forholdet
som oppbevaring.5
For det andre har grensedragningen et mengdeaspekt. I Ot.prp. nr. 23 (1983–84) er grensedragningen beskrevet slik:
«Besittelse til forskjell fra oppbevaring, vil først
og fremst forekomme i samband med den rene
bruk og bør ses i sammenheng med dette. I de
tilfelle hvor vedkommende blir tatt med en
større mengde narkotika, vil dette i praksis bli
sett på som oppbevaring, og dermed rammes
det av straffeloven.»6
Det er blitt lagt til grunn av riksadvokaten at grensen normalt går ved én til to brukerdoser.7 Mengdeaspektet kommer i praksis også til uttrykk i
bøtesatser i politidistriktenes påtaledirektiver. For
eksempel er det i direktivet for Oslo politidistrikt,
som er gjengitt i kapittel 10, angitt en bøtesats for
besittelse av cannabis som får anvendelse på mengder på inntil 2 gram. Satsene som er angitt for cannabismengder utover dette er derimot beskrevet
som bøtesatser for oppbevaring.
For det tredje har grensedragningen et tidsaspekt, som er beslektet med mengdeaspektet.
Innehav over lengre tid vil kunne regnes som oppbevaring, selv om det er på det rene at narkotikaen er til personens egen bruk. I Ot.prp. nr. 23
(1983–84) er det uttalt at legemiddelloven omfatter «den rent midlertidige besittelse av den type
som normalt er forbundet med bruk» (utvalgets
utheving).8 I Rt. 2005 s. 1319 ble det uttalt at
mengden som saken gjaldt (13,14 gram hasj) var
«klart meir enn det som kan reknast å vere til
eigen bruk på heilt kort sikt» (utvalgets utheving).9 Forholdet ble ansett som oppbevaring
etter straffeloven § 231 første ledd, og ikke besittelse etter legemiddelloven § 24 første ledd.
Uaktsom overtredelse av legemiddelloven er
straffbart, jf. § 31 første ledd. Erfaringsmessig påtales langt færre uaktsomme overtredelser enn forsettlige overtredelser. Et nylig eksempel på uaktsomhetsansvar finnes i en avgjørelse fra Eidsivating lagmannsrett fra 2018.10 Politiet var blitt vars5
6
7
8

3
4

Westin mfl. (2011) s. 1574–1575.
Westin mfl. (2011) s. 1574–1575, med videre henvisning til
World Health Organization, Lexicon of alcohol and drug
terms.
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9
10

Rt. 2010 s. 449, avsnitt 10. Se også riksadvokatens rundskriv nr. 2/2014, s. 4.
Ot.prp. nr. 23 (1983–84) s. 14.
Riksadvokatens rundskriv nr. 1/1998, del IV.
Ot.prp. nr. 23 (1983–84) s. 28.
Rt. 2005 s. 1319, avsnitt 14.
Dom avsagt 14. desember 2018 (LE-2018-104344). Skyldspørsmålet om bruk av narkotika var rettskraftig avgjort i
tingrettens dom.
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let om at en person hadde blitt utsatt for vold av sin
samboer og derfor hadde flyktet med bil fra stedet.
En blodprøve av kvinnen avdekket at hun hadde
alkohol og MDMA (ecstacy) i blodet. På grunn av
voldssituasjonen ble hun frikjent for å ha kjørt bil i
ruspåvirket tilstand, jf. straffeloven § 17 om
nødrett. Hun ble imidlertid idømt en bot på kr
5 000 for overtredelse av legemiddelloven § 31
annet ledd, jf. § 24 første ledd. Selv om hun benektet å ha tatt MDMA, ble det ansett som bevist
utover enhver rimelig tvil at hun hadde inntatt stoffet, og at hun «i det minste var uaktsom i så måte».
Forsøk, for eksempel besittelse og bruk av
knust kritt eller kalk i den tro at det var kokain,
straffes som fullbyrdet overtredelse, jf. § 31 siste
ledd. Medvirkning til besittelse eller bruk, for
eksempel ved positivt å tilskynde en annen til å
prøve narkotika, er straffbart etter straffeloven
§ 15. Bestemmelsen om strafferettslig medvirkningsansvar må imidlertid tolkes innskrenkende i
lys av den alminnelige rettsstridsbegrensingen og
blant annet enhvers rett til ytringsfrihet, jf. Grunnloven § 100.11
Straffereaksjonen ved overtredelse av legemiddelloven § 31 annet ledd, jf. § 24 første ledd, er
som regel bot12 eller påtaleunnlatelse på vilkår
som er nærmere beskrevet i utredningens kapittel
10 om bruk av strafferettslige reaksjoner.
Den største praktiske betydningen av hevingen av maksimumsstraffen for narkotikalovbrudd
etter § 31 annet ledd fra lovens hovedregel om 3
måneders fengselsstraff til 6 måneder må antas å
være at lovbruddets øvre strafferamme derved
oppfyller vilkårene for en rekke tvangsmidler
hjemlet i straffeprosesslovens fjerde del, herunder pågripelse og varetektsfengsling.13 Behovet for å kunne pågripe og varetektsfengsle i mindre alvorlige narkotikasaker har vært omtalt i forbindelse med behandlingen av de alminnelige vilkårene for varetektsfengsling, se blant annet
Ot.prp. nr. 53 (1983–84) Om lov om ikraftsetting og
endring av den nye straffeprosesslov m.m., s. 21. Tilgjengelige straffeprosessuelle tvangsmidler i
narkotikasaker er omtalt i kapittel 9 om straffeprosessuelle tvangsmidler i narkotikasaker.
11
12
13

Se Matningsdal (2019) kommentar 3.8 til straffeloven § 15.
Jf. Riksadvokatens rundskriv nr. 2/2014, s. 7.
Etter straffeprosessloven § 171 kreves det for pågripelse at
den straffbare handlingen kan medføre høyere straff enn
fengsel i 6 måneder. Dette vilkåret er oppfylt dersom forholdet kan føre til fengsel i inntil 6 måneder, dersom det er
uttrykkelig fastsatt at det i tillegg til fengselsstraffen kan
idømmes en bot, slik tilfellet er etter § 31 annet ledd, se
blant annet Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse inntatt i Rt. 2006 s. 65.

8.2.3

Straffritak for bruk og besittelse av én
brukerdose i brukerrom

Brukerromsloven14 § 4 etablerer et begrenset
straffritak for bruk og besittelse av narkotika til
egen bruk. Bestemmelsen slår også fast at de
ansattes rådgivning til personer som skal innta
narkotika i brukerrom, for eksempel om hvor og
hvordan en injeksjon bør gjøres, er lovlig:
«§ 4. Bruk av brukerromsordningen
Den som med lovlig adgang til en godkjent
brukerromsordning
a) inntar narkotika i ordningens injiseringsrom eller inhaleringsrom, eller
b) besitter en brukerdose narkotika til eget
bruk i brukerromsordningens lokaler eller
tilstøtende behandlingsrom, kan ikke straffes for dette etter legemiddelloven § 31, jf.
§ 24 første ledd.
Det er tillatt for personalet i brukerromsordningen å gi brukerne individuell og konkret rådgivning i forbindelse med inntak av narkotika i
injiseringsrommet og inhaleringsrommet.»
Straffritaket må ses i sammenheng med brukerrommenes formål, slik dette kommer til uttrykk i
lovens formålsbestemmelse, se § 1 annet ledd:
«Brukerromsordningen skal bidra til økt verdighet for mennesker med langvarig narkotikaavhengighet ved å tilby hygieniske rammer for
injisering av narkotika og motivere for mer
skånsomme inntaksmåter. Videre skal brukerromsordningen bidra til økt helsemessig
trygghet, blant annet forebygge infeksjoner og
smitte og gi raskere hjelp ved overdoser, gjennom tilstedeværelse og tilsyn av helsepersonell. Formålet er også å bidra til økt mulighet
for kontakt og samtaler mellom den enkelte
bruker og hjelpeapparatet med sikte på tverrfaglig oppfølging og behandling.»
Dersom ordlyden i brukerromsloven § 4 tas
strengt på ordet, kan besittelse utenfor, men i
umiddelbar nærhet av brukerrommets lokaler ikke
anses omfattet av straffriheten. I forbindelse med
ikrafttredelsen av sprøyteromsordningen fra
1. februar 2005 ga imidlertid riksadvokaten retningslinjer for påtalemyndighetens arbeid, hvor
det blant annet ble påpekt at politiet må respektere intensjonen bak opprettelsen av sprøyterom:
14

Lov 2. juli 2004 nr. 64 om ordning med brukerrom for inntak av narkotika.
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«Selv om oppbevaring av en brukerdose heroin
er straffbart umiddelbart utenfor sprøyterommet, ville det være illojalt om politiet rutinemessig tok oppstilling utenfor slike steder for
derved å kunne ransake personer på vei inn. På
den annen side skal det selvsagt ikke være nok
til straffrihet at man hevder å ‘være på vei til
sprøyterommet’.
Det er etter riksadvokatens skjønn ikke
mulig å gi presise generelle, retningslinjer
som skal gjelde i alle byer hvor det etableres
sprøyterom. Politimesteren må sørge for at
operativt personell får de nødvendige direktiver basert på de lokale forhold til enhver
tid.»15

ikke inneholder stoffet tetrahydrocannabinolum
(THC).18
Nylig underrettspraksis er beskrevet i en dom
avsagt av Inntrøndelag tingrett fra 2016,19 som
gjaldt innførsel av 34 stk. cannabisfrø via brevpost
fra Nederland:
«Det foreligger lite rettspraksis som gjelder
innførsel av cannabisfrø. Påtalemyndigheten
har vist til en dom fra Øst-Finnmark tingrett –
TOSFI-2013-151825 som gjaldt innføring av 74
cannabisfrø, samt besittelse av 2 kapsler inneholdende dopingmidler. Retten kom til at straffen skulle settes til betinget fengsel i 30 dager
med en prøvetid på 2 år.
I avgjørelsen er det vist til to upubliserte
underrettsavgjørelser. Den første avgjørelsen
er en tilståelsesdom fra Oslo tingrett av 18. juni
2013 hvor det ble ilagt 14 dager betinget fengsel for innførsel av 10 cannabisfrø. Den andre
avgjørelsen er en tilståelsesdom fra Øst-Finnmark tingrett av 20. februar 2012 hvor det ble
ilagt 14 dager betinget fengsel for innførsel av
30 cannabisfrø fra Nederland til Norge.»

Det er antatt i forarbeidene at en bruker straffritt
kan medvirke til en annen brukers injeksjon.16
Når det gjelder ansattes konkrete rådgivning til
brukerne, følger det som nevnt av brukerromsloven § 4 annet ledd at dette ikke bare er staffritt,
men tillatt og lovlig. Se også beskrivelse av brukerromsordningen (tidligere kalt sprøyterom) i
kapittel 3 og 5.

8.2.4

Straffansvar etter matloven, jf. forskrift
om såvarer

Innførsel og omsetning av frø som inneholder narkotiske stoffer, eller som stammer fra plante som
inneholder narkotiske stoffer, er straffbart etter
matloven § 28, jf. forskrift om såvarer § 39, jf. § 28.
Innehav av frøene rammes derimot ikke av straffebudet.17 Strafferammen er bøter eller fengsel i
inntil 1 år, eller begge deler. Under særlig skjerpende omsetninger kan fengsel i inntil 2 år anvendes.
Straffebudets praktiske anvendelsesområde i
norske domstoler er saker der domfelte har
anskaffet cannabisfrø, eventuelt i kombinasjon
med straffeloven § 231, som strafflegger tilvirkning og oppbevaring av cannabisplanter, se
omtale av denne bestemmelsen nedenfor. For
sammenhengens skyld påpekes det at oppføringen av cannabis på narkotikalisten, omtalt i punkt
8.2.1 ovenfor, ikke omfatter frøene, såfremt de
15
16

17

Retningslinje fra Riksadvokaten 22. desember 2004.
Departementets valg om ikke å la dette straffritaket for
medvirkning fremgå uttrykkelig av lovteksten har vært
gjenstand for kritikk, se Andorsen (2009).
Dom avsagt 20. februar 2013 av Hålogaland lagmannsrett,
inntatt i RG 2013 s. 388. Tiltalens gjerningsbeskrivelse var
at tiltalte «hadde» tolv cannabisfrø. Lagmannsretten fant
det klart at tiltalte ikke på dette grunnlag kunne straffes for
innføring eller omsetning av frøene.

Kapittel 8

8.2.5

Straffansvar etter straffeloven

Straffeloven § 231, som er inntatt i lovens kapittel
om vern av folkehelsen og det ytre miljø, forbyr
tilvirkning, innførsel, utførsel, erverv, oppbevaring, sending og overdragelse av narkotika.
Straffebudet kommer i praksis til anvendelse
både for personer som har befatning med narkotika utelukkende til egen bruk, og personer som
det er mer naturlig å betegne som selgere og distributører. I tråd med utvalgets mandat retter
fremstillingen i det følgende seg særlig mot de
delene av straffebudets gjerningsbeskrivelse som
anses mest relevante i tilfeller av befatning med
narkotika til egen bruk, nemlig tilvirkning, innførsel, erverv og oppbevaring.
Tilvirkning omfatter, slik det er uttrykt i en
kommentarutgave til straffeloven, «enhver fremstilling eller produksjon av narkotika – både ved dyrking og ved kjemisk fremstilling».20 Befatning med
cannabisfrø og relevant utstyr med sikte på dyrking
av cannabis kan medføre straff for forsøk på tilvirkning, jf. straffeloven § 16.21 Ved straffutmåling
for produksjon av cannabis tas det utgangspunkt i
18

19
20

Fra narkotikalisten: «Med cannabis menes de overjordiske
deler av alle vekster av slekten cannabis (unntatt frøene),
hvis harpiksen ikke er ekstrahert.»
Dom avsagt 6. april 2016 (TINTR-2016-17254).
Matningsdal (2019) merknad 4 til § 231.
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produksjonsanleggets kapasitet, under en normalbetraktning om at hver plante ville gitt 30–40 gram
tørket marihuana (primært toppskudd) med en
THC-konsentrasjon på omkring 7 prosent.22
Innførsel omfatter det å transportere narkotika
over en riksgrense. I nyere tid har bestemmelsen
blant annet kommet til anvendelse på kjøp av
narkotika til egen bruk via Internett som leveres
med postforsendelse fra utlandet.23
Ordet erverv ble tatt i bruk ved en redaksjonell
endring, det vil si uten noen tilsiktet realitetsendring, i forbindelse med omorganiseringen av
narkotikastraffebudene i legemiddelloven og
straffeloven i 1984.24 Uttrykket omsetning i den
tidligere legemiddelloven § 43 ble erstattet med
de to mer presise uttrykkene erverver og overdrar.
«Erverv» anses i dag å omfatte enhver form for
mottak til eie av narkotika fra andre, inkludert
egenmektig tilegnelse gjennom for eksempel
ran.25 Ettersom legemiddelloven § 24 ikke rammer erverv, og § 231 ikke oppstiller noen nedre
grense for mengden av stoff som erverves, vil
også erverv av en liten mengde narkotika utelukkende tiltenkt egen bruk rammes av § 231.
Oppbevaring etter § 231 avgrenses nedad mot
besittelse i den mildere bestemmelsen i
legemiddelloven § 31, jf. § 24, se omtale av denne
grensedragningen ovenfor. Innehav av narkotika
som går utover det som regnes som besittelse, er
å anse som oppbevaring etter § 231, også dersom
narkotikaen utelukkende er ment til egen bruk.26
Det ligger i sakens natur at stoff som ulovlig besittes eller oppbevares av domfelte, ofte også er blitt
21

22
23

24
25
26

Se for eksempel Frostating lagmannsretts dom avsagt 29.
november 2018 (LF-2018-163689), hvor det ble idømt en
bot på kr 4 000 for forsøk på tilvirkning av cannabis. Domfelte, som opplyste at han brukte cannabis hver dag og
ønsket å dyrke selv, slik at han slapp å kjøpe fra andre,
hadde erkjent eierskap til frø og utstyr, og at hensikten var
å tilvirke cannabis.
Se Høyesteretts dom avsagt 16. mars 2016 (HR-2016-592-A)
avsnitt 20.
Et eksempel på domfellelse for innførsel til egen bruk finnes i Høyesteretts dom avsagt 4. september 2017 (HR-20171674-A). Domfelte hadde bestilt to postforsendelser inneholdende totalt 13 125 mikrogram LSD fra utlandet gjennom Internett. Høyesterett la til grunn at mengden tilsvarer 131 rusdoser, og straffen ble satt til samfunnsstraff i 45
timer med en gjennomføringstid på 100 dager, subsidiært
fengsel i 45 dager.
Se NOU 1982: 25 s. 41 og Ot.prp. nr. 23 (1983–84) s. 28.
Se Matningsdal (2019) kommentar 6 til § 231 og Rt. 2009
s. 1531.
Eksempler på domfellelse for oppbevaring av narkotika til
egen bruk er Borgarting lagmannsretts dom LB-2012-6559,
der det ble idømt 30 dagers fengsel for oppbevaring av 2
gram heroin, og Oslo tingretts dom avsagt 14. august 2018,
der det ble idømt 36 dagers fengselsstraff for oppbevaring
av 2,81 gram heroin.

ulovlig ervervet forut for innehavet. Det kan på
denne måten ilegges straff for to lovbrudd knyttet
til det samme partiet narkotika i tilknytning til
egen bruk.27
Strafferammen for forsettlig overtredelse av
§ 231 er bot eller inntil 2 års fengsel. Medvirkning
til og forsøk på overtredelse er straffbart med
samme strafferamme, jf. straffeloven §§ 15 og 16.
Uaktsom overtredelse straffes med bot eller inntil
1 års fengsel, jf. § 231 annet ledd.
Ved subsumsjon og straffutmåling i narkotikasaker står stoffets art og mengde helt sentralt, og
etableringen av straffenivå for et bestemt narkotikum gjøres først og fremst ut fra farlighetsgraden.
Vurderingen av farlighetsgraden av det enkelte
stoffet skal ifølge Høyesterett i prinsippet skje
«basert på den til enhver tid tilgjengelige fagkunnskap. Det må åpenbart være riktig å ta hensyn
ikke bare til rusvirkningen; det må også legges
vekt på tilvenningsfare, fare for alvorlige sykdommer og andre negative konsekvenser av bruk».28
Et eksempel på at faregraden justeres over tid, finnes i en dom avsagt i 2017, der Høyesterett kom til
at LSD, vurdert på grunnlag av ny tilgjengelig
kunnskap, måtte anses å ha en lavere farlighetsgrad enn det som var lagt til grunn i tidligere rettspraksis, og at dette innebar et lavere straffenivå.29 For å oppnå ensartethet og likebehandling
ved straffutmåling i narkotikasaker er det naturlig
å sammenligne med straffenivået for andre stoffer
gjennom en beregning av sammenlignbare rusdoser gitt tilgjengelig kunnskap om styrke og normal konsentrasjon.30
Ved overtredelser av straffeloven § 231 knyttet
til egen bruk av narkotika er forelegg en praktisk
viktig reaksjonsform. Riksadvokaten har fastsatt
nærmere retningslinjer for avgjørelsen av slike
27

28
29
30

Se for eksempel Hålogaland lagmannsretts dom avsagt 18.
mars 2011 (LH-2010-203403), som gjaldt erverv av 15 gram
hasj og oppbevaring av 14,5 gram hasj av det ervervede partiet. Domfelte hadde helseplager og oppga at han foretrakk
å bruke hasj til smertelindring fremfor Tramadol, som var
utskrevet av lege. Domfelte forklarte at Tramadol gjorde
ham apatisk, usosial og sløv, og den ga ham abstinenser.
Lagmannsretten la til grunn at
«selvmedisinering ved bruk av ulovlige narkotiske stoffer
ikke er akseptert. Behovet for og hensiktsmessigheten ved
det domfelte oppfatter som selvmedisinering er også noe
usikkert, idet bruken av hasjisj etter det opplyste kommer i
tillegg til bruken av Tramadol. De allmennpreventive hensyn taler i dette tilfellet med styrke for at det reageres med
fengselsstraff».
Straffen ble fastsatt til 21 dager betinget fengsel, blant
annet under henvisning til at personen også tidligere var
dømt for narkotikalovbrudd.
Rt. 2009 s. 1394, avsnitt 26.
Se HR-2017-1674-A, sammenholdt med Rt. 1999 s. 973.
Se Rt. 2012 s. 1316, avsnitt 15 og 16.
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saker med forelegg, herunder øvre mengdebegrensninger for ulike typer stoffer. Dette er
omtalt i kapittel 10.
Mer alvorlige narkotikalovbrudd ligger utenfor utvalgets mandat. For sammenhengens skyld
skal det likevel kort nevnes at straffeloven § 232
fastsetter høyere strafferammer for tre grader av
forsettlig grov narkotikaovertredelse, som kan
medføre fengsel i inntil 10 år (grov narkotikaovertredelse, jf. første ledd), 15 år (overtredelse som
gjelder en meget betydelig mengde, jf. annet ledd
første punktum) eller 21 år (overtredelse begått
under særdeles skjerpende omstendigheter, jf.
annet ledd annet punktum). Strafferammen for
uaktsom grov narkotikaovertredelse er fengsel i
inntil 6 år, jf. § 232 tredje ledd.

8.3
8.3.1

«Det er Rigsadvokatens vurdering, at ‘i umiddelbar nærhed’ som udgangspunkt må omfatte
(en del af) gaden, hvor stofindtagelsesrummet
er beliggende, samt de umiddelbart tilstødende gader.
Med henblik på at sikre ensartethed i politiets håndhævelse i relation til det enkelte stofindtagelsesrum vil det kunne være hensigtsmæssigt, at politiet lokalt foretager en nærmere afgrænsning af det område i umiddelbar
nærhed af stofindtagelsesrummet, hvor forbuddet mod besiddelse af euforiserende stoffer til eget forbrug under visse omstændigheder ikke vil blive håndhævet af politiet.»33

Danmark

8.3.1.2 Stofindtagelsesrum (brukerrom)
Stofindtagelsesrum (brukerrom) reguleres av
bekendtgørelse om stofindtagelsesrum (bekendtgørelse nr. 972 af 28. juni 2016). Lov om eurforise31

rende stoffer inneholder ikke egne bestemmelser
om straffrihet for lovlige brukere av stofindtagelsesrum (brukerrom), men det følger av forarbeidene til loven og instruks fra Rigsadvokaten at
politiet ikke skal forfølge innehav i og i umiddelbar nærhet av slike rom.32
Ordningen gjelder for «personer på 18 år eller
derover med en stærk afhængighed som følge af
et længere og vedvarende misbrug af euforiserende stoffer», jf. bekendtgørelse om stofindtagelsesrum § 1. Rigsadvokaten har uttalt følgende
vedrørende det geografiske omfanget hvor slik
besittelse ikke skal forfølges:

Rettstilstanden i Danmark, Finland
og Sverige

8.3.1.1 Den straffbare handlingen
Lov om euforiserende stoffer (lovbekentgørelse
af 13. juni 2016) §§ 1 og 2 forbyr befatning uten
lovlig adgang med visse typer stoffer som fastsettes nærmere av departementet. Gjerningsbeskrivelsen for ulovlig befatning rammer «indog udførsel, salg, køb, udlevering, modtagelse,
fremstilling, forarbejdning og besiddelse». Bruk
av stoffene er altså ikke nevnt i gjerningsbeskrivelsen, men innehav til egen bruk straffes
etter bestemmelsen.
Alvorligere narkotikalovbrudd knyttet til
omsetning av narkotika til et større antall personer, eller mot betydelig vederlag eller under andre
særlig skjerpende omstendigheter, straffes etter
straffeloven § 191.31 Straffebudet oppstiller en
strafferamme på inntil 10 års fengsel. Strafferammen er hevet til 16 års fengsel hvis det er tale
om en betydelig mengde særlig farlig eller skadelig stoff, eller overdragelsen i øvrig har en særlig
farlig karakter.

Rigsadvokaten har gitt blant annet følgende eksempler på
stoffmengder som i utgangspunktet bør anses omfattet av
straffeloven § 191: ca. 10 kg hasj, ca. 25 gram heroin, ca. 50
gram amfetamin, ca. 150–200 tabletter ecstacy. Se Rigsadvokatmeddelelsen, Narkotika, avsnitt 4.

Kapittel 8

8.3.1.3

Strafferettslige reaksjoner på ulovlig
befatning med narkotika til egen bruk

Lov om euforiserende stoffer § 3 første ledd lyder:
«Overtrædelse af denne lov eller de i medfør af
den udfærdigede forskrifter straffes med bøde
eller fængsel indtil 2 år. Ved udmåling af straffen, herunder ved fastsættelse af bøder, skal
der lægges vægt på skadevirkningerne af de
pågældende stoffer. Advarsel kan i almindelighed ikke meddeles, medmindre sociale forhold
taler for at meddele en advarsel og besiddelsen
af stoffet er udslag af en stærk afhængighed
som følge af et længere og vedvarende misbrug af euforiserende stoffer. […]»
Se også omtale av erfaringene med advarselsordningen i Danmark i kapittel 6. Som det fremgår
der, synes ordningen å ha blitt nokså lite brukt i
praksis.
Rigsadvokaten har gitt retningslinjer for subsumsjonen og reaksjonsfastsettelsen i narkotika32
33

Rigsadvokatmeddelelsen, Narkotika, avsnitt 2.2.
Rigsadvokatmeddelelsen, Narkotika, avsnitt 2.2.
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om besiddelse af euforiserende stoffer til eget
forbrug.
Der kan eksempelvis være konkrete
omstændigheder, som indikerer, at besiddelse
af mindre mængder euforiserende stoffer end
de ovenfor angivne er bestemt til videreoverdragelse. Eksempler på sådanne omstændigheder kunne være, at:
– Den mængde euforiserende stoffer, som
den sigtede er i besiddelse af, er opdelt i
mindre portioner, herunder i pakker forberedt til salg,
– den sigtede er i besiddelse af værktøj (vægt
mv.) til opvejning af små mængder narkotika,
– den sigtede er i besiddelse af genstande til
opbevaring af mindre portioner stof
(eksempelvis ‘pølsemandsposer’),
– den sigtede er i besiddelse af et regnskab,
der kan antages at kunne henføres til gennemførte salg af euforiserende stoffer,
– den sigtede er i besiddelse af et sortiment af
flere forskellige typer stof,
– den sigtede findes i besiddelse af euforiserende stoffer (eksempelvis små opdelte
mængder narkotika, herunder eventuelt
sammen med et større pengebeløb) på et
sted, hvor der normalt foregår salg af euforiserende stoffer, eller
– den sigtede findes i besiddelse af større
kontantbeløb, der ikke står i rimeligt forhold til den sigtedes indkomst.»

Tabell 8.1 Øvre grense for formodning om at stoffet
er til egen bruk fastsatt i Rigsadvokatmeddelelsen
(Skema 1)
Hash

10 gram

Marihuana

50 gram

Hampeplanter

100 gram

Khat

3 kilo

Heroin/Kokain/Morfinbase

0,2 gram

Råopium

1,0 gram

Amfetamin

0,5 gram

Cannabinol/Hasholie

1,0 gram

Lægemiddeltabletter

10 stk.

Morfinpiller

5 stk.

Ecstasypiller

1-2 stk.

saker i Rigsadvokatmeddelelsen (instruks til
påtalemyndigheten). Som i Norge har det stor
betydning hvorvidt rusmidlene anses å være til
mistenktes egen bruk eller for videresalg.
Normalreaksjonen ved besittelse til egen bruk er
bøter, mens det som en klar hovedregel reageres
med frihetsstraff i saker om besittelse med sikte
på videresalg.34 Retningslinjene for vurderingen
av om stoff i mistenktes besittelse er til egen
bruk, hitsettes:35
«Når en person findes i besiddelse af euforiserende stoffer, skal det overvejes, om der er tale
om besiddelse af euforiserende stoffer til eget
forbrug, eller besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på videreoverdragelse, herunder videresalg.
Det beror på en konkret vurdering, om de
euforiserende stoffer, som en person findes i
besiddelse af, er bestemt til eget forbrug. Ved
denne vurdering spiller mængden en stor rolle,
og større kvanta kan almindeligvis ikke anses
for bestemt til eget forbrug.
Skema 1: Mængder indtil det angivne anses
som udgangspunkt som bestemt til eget forbrug
[se tabell 8.1].
De i skema 1 anførte mængder er ikke
udtryk for en absolut grænse, som i sig selv er
eneafgørende for vurderingen af, om der er tale
34
35

Rigsadvokatmeddelelsen, Narkotika, avsnitt 5.
Rigsadvokatmeddelelsen, Narkotika, avsnitt 4.1.

Som det fremgår av det siterte, tjener mengdeangivelsene som en fravikelig faktisk presumsjon
til mistenktes fordel og ikke som en øvre grense
for hva som skal anses å være til eget forbruk. I
Rigsadvokatmeddelelsen er det også fastsatt bøtesatser for innehav av ulike typer og mengdeintervaller av narkotika til egen bruk. Ved innehav
av stoff til egen bruk som overskrider det største
mengdeintervallet fastsatt i tabellen, skal det som
utgangspunkt reageres med frihetsstraff. Fra
Rigsadvokatmeddelelsen hitsettes:36
«De forhøjede bøder i gentagelsestilfælde
anvendes således, at gentagelsesvirkningen
indtræder i forhold til alle tidligere afgørelser
efter lov om euforiserende stoffer og straffelovens § 191, uanset hvilket stof den tidligere
afgørelse vedrørte, uanset om den tidligere sag
vedrørte besiddelse eller videresalg mv., og
uafhængigt af, om den tidligere sag er afgjort
36

Rigsadvokatmeddelelsen, Narkotika, avsnitt 5.1.
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Tabell 8.2 Utdrag fra bøtesatser fastsatt i Rigsadvokatmeddelelsen for saker om besittelse av narkotika til
egen bruk (Skema 4):
1. gangstilfælde

2. gangstilfælde
(+ 50 pct.)

3. gangstilfælde og
senere (+ 100 pct.)

50–99,9 gram

5 000 kr

7 500 kr

10 000 kr

Marihuana

250–499,9 gram

5 000 kr

7 500 kr

10 000 kr

Hampeplanter

250–999,9 gram

5 000 kr

7 500 kr

10 000 kr

Khat

2.000–2.999 gram

5 000 kr

7 500 kr

10 000 kr

Heroin

3–4,9 gram

8 000 kr

12 000 kr

16 000 kr

LSD

20–49 dosis

8 000 kr

12 000 kr

16 000 kr

Amfetamin

3–4,9 gram

8 000 kr

12 000 kr

16 000 kr

Kokain

3–4,9 gram

8 000 kr

12 000 kr

16 000 kr

Ecstasy

12–19 tabletter

8 000 kr

12 000 kr

16 000 kr

Morfinbase og klorid

3–4,9 gram

8 000 kr

12 000 kr

16 000 kr

Morfinpille

30–49 tabletter

8 000 kr

12 000 kr

16 000 kr

Råopium

3–4,9 gram

8 000 kr

12 000 kr

16 000 kr

Lægemidler bl.a.
Stesolid, Metadon og
Ketogan

50–99 tabletter

6 000 kr

9 000 kr

12 000 kr

Stofnavn

Stofmængde1

Hash

1

Tabellen i Rigsadvokatmeddelelsen angir flere bøteintervaller for hvert rusmiddel (tre intervaller for de fleste av rusmidlene).
Dette utdraget inneholder den høyeste mengdeintervallen for hvert av rusmidlene.

med bøde eller frihedsstraf, jf. bemærkningerne til lovforslaget til lov nr. 526 af 6. juni
2007 (L 201 af 28. marts 2007, de almindelige
bemærkninger pkt., 2.4.4.4.).
Tidligere afgørelser om narkotikakriminalitet har gentagelsesvirkning i 10 år ved senere
lovovertrædelser, der består i besiddelse af
euforiserende stoffer til eget forbrug, jf. forarbejderne til lovforslaget (L 201 af 28. marts
2007, de almindelige bemærkninger, pkt.
2.4.5.3.).
[…]
Med hensyn til tilfælde, hvor der foreligger
flere overtrædelser af lov om euforiserende
stoffer til samtidig pådømmelse, skal der ske
en skønsmæssig, samlet vurdering af bødens
størrelse, når flere overtrædelser bedømmes
under én sag, jf. forarbejderne til lovforslaget
(L 201 af 28. marts 2007, de almindelige
bemærkninger, pkt. 2.4.5.5.)
Bøderne nedsættes for unge under 18 år og
for personer med særlig lav indtægt i overens-

stemmelse med ordningen på færdselslovens
område. Det er alderen og indtægtsforholdene
på gerningstidspunktet, der er afgørende for
spørgsmålet om bødenedsættelse.»
Dersom det er tale om innehav med sikte på
videresalg, skal det som den «altovervejende
hovedregel» reageres med frihetsstraff, uavhengig av mengde, men i enkelte førstegangstilfeller
kan det reageres med bot.37
Bøtesatser og foreleggsgrenser for ulike typer
stoff i Norge er beskrevet nærmere i kapittel 10.
Det skal bemerkes at de øvre mengdeintervallene
for bøtestraff i Danmark gjelder for relativt store
mengder stoff, og at bøtesatsene angir relativt
lave beløp, sammenlignet norske foreleggsgrenser og bøtesatser. Tabell 8.5 som er inntatt på slutten av dette kapittelet inneholder en sammenstilling av de øvre mengdebegrensningene for
bøtesatser i Norge, Sverige, Danmark og Finland.
37

Rigsadvokatmeddelelsen, Narkotika, avsnitt 5.3.
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Tabell 8.3 Tabell för böttningesförvarande (Finland)
Klass

Narkotika

Liten mängd

Dagsböternas antal

1.

Hasch
Marijuana
Khat
Läkemedel i lindriga klassen

< 10 g
< 15 g
< 1 kg
< 100 st

Normaldagsböter: 10 db
Skala: 10–15 db
Skalan då det är fråga om fortgående
bruk: 15–20 db

2.

Amfetamin
Amfetaminderivat (bl.a. Ecstasy)
Gamma
LSD
Läkemedel i mellersta klassen

<3g
< 10 st
< 150 ml
< 10 st
< 5 st

Normaldagsböter: 15 db
Skala: 10–20 db
Skalan då det är fråga om fortgående
bruk: 20–25 db

3.

Heroin
Kokain
Läkemedel i stränga klassen

<1g
< 1,5 g
< 3 st

Normaldagsböter: 20 db
Skala: 10–25 db
Skalan då det är fråga om fortgående
bruk: 20–30 db

8.3.2

Finland

Strafflagen av 19. desember 1889 nr. 39 kapittel 50
§ 1 gir følgende gjerningsbeskrivelse for narkotikabrott:
«Den som olagligen
1) tillverkar eller försöker tillverka narkotika
eller odlar eller försöker odla kokabuske,
kat (Catha edulis) eller Psilocybesvampar,
2) odlar eller försöker odla opiumvallmo,
hampa eller kaktusväxter som innehåller
meskalin för att användas som narkotika
eller råvara för narkotika eller för att användas vid tillverkning eller produktion av
narkotika,
3) för eller försöker föra narkotika in i eller ut ur
landet eller transporterar eller låter transportera narkotika eller försöker transportera
eller försöker låta transportera narkotika,
4) säljer, förmedlar, till någon annan överlåter
eller på annat sätt sprider eller försöker
sprida narkotika, eller
5) innehar eller försöker anskaffa narkotika,
ska för narkotikabrott dömas till böter eller
fängelse i högst två år.»
Straffebudet om grovt narkotikabrott i samme lov
50 kap. 2 § bærer en strafferamme på 1 til 10 års
fengsel.
Bruk og besittelse til egen bruk er regulert i et
eget, mildere, straffebud, jf. 50 kap. 2 a §: «Den
som olagligen brukar narkotika eller för eget bruk
innehar eller försöker anskaffa en liten mängd
narkotika, skall för straffbart bruk av narkotika

dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.»38 Polisstyrelsen har publisert en retningslinje for hva som skal anses som «en liten mängd»
i henhold til bestemmelsen, som er inntatt som
tabell 8.3.39 Det fremgår av dokumentet at rusmidlene inndeles i tre klasser, med ulikt nivå for
reaksjonsfastsettelsen.
Strafflagen 50 kap. 7 § oppstiller en egen regel
om åtgärdseftergift i saker om narkotikalovbrudd
som har sammenheng med egen bruk av narkotika. Åtgärdseftergift kan knytte seg både til påtale
og straff og forstås som en hjemmel til å enten
unnlate å påtale eller unnlate å utmåle en straff for
et påtalt forhold. Lovbestemmelsen oppstiller to
alternative vilkår for slik ettergivelse:
– «det misstänkta brottet eller brottet med hänsyn till mängden och typen av narkotika, brukssituationen och omständigheterna även i övrigt
bedömt som en helhet måste anses ringa»
– «den som misstänks för brott eller gärningsmannen har sökt vård som godkänts av socialoch hälsovårdsministeriet»

8.3.3

Sverige

8.3.3.1 Den straffbare handlingen
Narkotikastrafflagen (1968:64) 1 og 2 §§ oppstiller
straffansvar for alminnelige og «ringa» (mindre
alvorlige) narkotikalovbrudd:
38

39

Nærmere instrukser om reaksjonsfastsettelsen er gitt i
Riksåklagarens anvisning Påföljder för straffbart bruk av
narkotika.
Polisstyrelsen, 11. desember 2018, Bilaga 1.
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«1 § Den som olovligen
1. överlåter narkotika,
2. framställer narkotika som är avsedd för
missbruk,
3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte,
4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för
eget bruk,
5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar
eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare
eller företar någon annan sådan åtgärd, om
förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller
6. innehar, brukar eller tar annan befattning
med narkotika
döms, om gärningen sker uppsåtligen, för
narkotikabrott till fängelse i högst tre år.
Bestämmelser om straff för olovlig införsel
och utförsel av narkotika och olovlig befattning
i vissa fall med narkotika finns i lagen
(2000:1225) om straff för smuggling.
2 § Är brott som avses i 1 § första stycket
med hänsyn till arten och mängden narkotika
samt övriga omständigheter att anse som
ringa, döms för ringa narkotikabrott till böter
eller fängelse i högst sex månader.»
Det følger av Högsta domstolens dom i NJA 2017
s. 415 at den som har innehatt og brukt stoff, bare
skal dømmes for bruk (lovbruddet «bruk» konsumerer lovbruddet «innehav»).
De øvre strafferammene for grovt og «sinnerligen grovt» narkotikalovbrudd er henholdsvis 7
og 10 års fengsel, jf. 3 §.

8.3.3.2

Straffrettslige reaksjoner på ulovlig
befatning med narkotika til egen bruk
Riksåklagaren har i et rättspromemorior om nivåer
for bøtestraff for enkelte typer lovbrudd inntatt en
forholdsvis detaljert tabell om straffenivået for
ringa narkotikabrott som avgjøres med bot, se
RättsPM 2012/07, oppdatert mai 2019, s. 12–15.
Bruk straffes med 30 dagsbøter,40 uavhengig av
stofftype. For innehav av ulike typer stoffer til
egen bruk er det gitt trinnvise nivåer på mellom
30 og 150 dagsbøter avhengig av art og mengde.
Maksimumskvantum for hvert stoff (som gir over40

I svensk strafferett kan bøtestraff fastsettes gjennom pennigbot eller dagsbot. Beregningen av dagsbot avhenger av
siktedes forhold, først og fremst økonomiske forhold. Se
Riksåklagarens retningslinjer (RåR 2007: 2) for nærmere
angivelse av beregning av dagbotbeløpet.

Kapittel 8

Tabell 8.4 Høyeste mengdetrinn angitt i
retningslinjer for å avgjøre «ringa narkotikabrott»
med bøtestraff (Sverige)
Amfetamin

5 gram

Bensodiazepiner

250 tabletter

Cannabis

50 gram

GHB

50 cl

Heroin

0,05 gram

Khat

4 000 gram

Kokain

0,6 gram

LSD og ecstacy

50 tripper/tabletter
alt. 5 gram

Metadon

5 tabletter (50 mg)

Opium

0,15 gram

Subutex (antall tabletter
à 8 mg, 1 dose = 2 mg)

4 tabletter

Sopp (inneholdende
psilocybin eller psilocin)

100 gram

«Syntetiska kantinoner»
(ekskl. mefedron og
MDPV)

5 gram

Tramadol (ren substans)

20 gram

trederen 150 dagsbøter) ved avgjørelse etter
narkotikastrafflagen 2 § fremgår av tabell 8.4.
Utover disse mengdene vil ulike former for frihetsstraff kunne komme til anvendelse på forholdet.
En undersøkelse publisert av Brottsförebyggande rådet viser at bruken av åtalsunderlåtelse
(påtaleunnlatelse) for ringa narkotikabrott økte
betraktelig fra 2005 til 2012. I 2012, som var det
siste undersøkte året i denne studien, var ringa
narkotikabrott den formen for lovbrudd der størst
andel av saker (30 prosent) ble avgjort ved påtaleunnlatelse.41

8.4

Rettstilstanden i EU

EUs narkotikastrategi er beskrevet i kapittel 7. EUs
medlemsstater har en rettslig forpliktelse til å ta
nødvendige skritt for å sikre at de følgende handlingene er straffbare, såfremt de begås forsettlig og
41

Brottsförebyggande rådet (2014) s. 12–14. Brottförebyggande rådet, «Kortanalys: Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet», 2014.
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uten tillatelse, jf. Rådets rammeavgjørelse om ulovlig narkotikahandel artikkel 2. nr. 1:42
«a) produktion, fremstilling, udvinding, tilberedning, tilbud, udbud til salg, distribution,
salg, levering på hvilke som helst betingelser, mæglervirksomhed, forsendelse, transitforsendelse, transport, import eller eksport af narkotika
b) dyrkning af opiumsvalmue, kokabusk eller
cannabisplante
c) besiddelse eller køb af narkotika med henblik på udøvelse af en af de i litra a) anførte
former for virksomhed

42

Rådets rammeavgjørelse 2004/757/RIA av 25. oktober
2004, endret ved Europaparlamentets og Rådets direktiv
(EU) 2017/2103 av 15. november 2017 og Kommisjonens
delegerte direktiv (EU) 2019/369 av 13. desember 2018.

d) fremstilling, transport og distribution af
prækursorer med viden om, at de skal
anvendes i forbindelse med eller til ulovlig
produktion eller fremstilling af narkotika.»
Medvirkning til og forsøk på slike handlinger skal
også som hovedregel kunne straffes, jf. artikkel 3.
Handlinger som er begått «udelukkende med henblik på personligt forbrug som defineret i national
lovgivning» er derimot ikke omfattet av rammeavgjørelsens anvendelsesområde, jf. artikkel 2
nr. 2.
Straffenivået for handlingene omfattet av rammeavgjørelsen skal være effektive, stå i et rimelig
forhold til overtredelsen og ha avskrekkende virkning, jf. artikkel 4 nr. 1. Det er angitt i bestemmelsen at den øvre strafferammen for de alvorligste
lovbruddene, hvis de er begått innenfor rammen
av en kriminell organisasjon, skal være på minst
10 års fengselsstraff.
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8.5

Kapittel 8

Sammenstilling av
kvantumsangivelser i Norge,
Sverige, Danmark og Finland

Amfetamin

Norge

Sverige

Danmark

Øvre grense for
å reagere med
forelegg mot
befatning med
stoff til egen
bruk:1

Høyeste trinn i
oversikt over nivå
på «strafföreläggande» ved
innehav til
egen bruk:2

Øvre grense for
formodning om
at stoffet er til
egen bruk:3

Øvre grense
angitt i retningslinje om «bødestraff» for innehav
til egen bruk:4

Øvre grense for
«liten mängd»5
ved befatning
med narkotika
til egen bruk:

0,5 gram

4,9 gram

<3 gram

2 gram (også
5 gram
metamfetamin)

Finland

Amfetaminderivat

<10 stk.
(bl.a. ecstasy)

Benzodiazepiner

Antall tabletter 250 tabletter
tilsvarende inntil ca. 25 rusdoser, f.eks.:
50 stk. Sobril
25 mg
50 stk.
Mogadon 5 mg
50 stk. Xanor
0,5 mg
75 stk. Valium
5 mg

(se legemidler)

(se legemidler)

(se legemidler)

Cannabis

50 gram
Hasjisj/marihuana: 15 gram
Cannabisfrø:
30 stk.

Hash: 10 gram
Marihuana:
50 gram
Hampeplanter:
100 gram
Cannabinol/
hasholie:
1 gram

Hash: 99,9 gram
Marihuana:
499,9 gram
Hampeplanter:
999,9 gram

Hasch:
<10 gram
Marijuana:
<15 gram

1–2 stk.

19 tabletter

<10 stk.

Urteblandinger
o.l. inneholdende syntetiske cannabinoider: 2 gram
Ecstacy

20 tabletter 100 50 tabletter
mg MDMA
alt. 5 gram

GHB

1 dl (gjelder
også GBL/
1,4-butandiol)

50 cl

Heroin

0,5 gram

0,05 gram [sic] 0,2 gram

4,9 gram

<1 gram

Khat

15 kilogram

4 kilogram

3 kg

2,999 kilogram

<1 kg

Kokain

2 gram

0,6 gram

0,2 gram

4,9 gram

<1,5 gram

LSD

20 ruter/
«drypp»

50 «tripper»
alt. 5 gram

49 doser

<10 stk

<150 ml (angitt
som Gamma)
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Norge

Sverige

Danmark

Øvre grense for
å reagere med
forelegg mot
befatning med
stoff til egen
bruk:1

Høyeste trinn i
oversikt over nivå
på «strafföreläggande» ved
innehav til
egen bruk:2

Øvre grense for
formodning om
at stoffet er til
egen bruk:3

Øvre grense
angitt i retningslinje om «bødestraff» for innehav
til egen bruk:4

Øvre grense for
«liten mängd»5
ved befatning
med narkotika
til egen bruk:

10 tabletter
(lægemiddeltabletter), bl.a.
Stesolid,
Metadon og
Ketogan

99 tabletter

Lindriga
klassen:
<100 stk.
Mellersta
klassen: <5 stk.
Stränga klassen:
<3 stk.

10 tabletter
(innbefattet i
legemidler)

99 tabletter
(innbefattet i
legemidler)

(se legemidler)

Legemidler

MDMA

Finland

20
ecstacytabletter
100 mg MDMA

Metadon

5 tabletter (50
mg)

Morfinbase og
klorid

(se opium)

0,2 gram
(morfinbase)

4,9 gram

(se legemidler)

Morfinpille

(se opium)

5 stk.

49 stk.

(se legemidler)

Opium

(Opioder:)
0,15 gram
Antall tabletter
tilsvarende inntil ca. 25 rusdoser, f.eks.
3 stk. Dolcontin
100 mg
75 stk.
Temgesic
0,2 mg
2 stk. Subutex
8 mg

1 gram
(råopium)

4,9 gram
(råopium)

(se legemidler)

(se legemidler)

1 gram
PMMA
(parametoksymetamfetamin)
Rohypnol

(antall tabletter (se benzotilsvarende inn- diazepiner)
til ca. 25 rusdoser, se benzodiazepiner)

(se legemidler)
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Subutex

Norge

Sverige

Danmark

Øvre grense for
å reagere med
forelegg mot
befatning med
stoff til egen
bruk:1

Høyeste trinn i
oversikt over nivå
på «strafföreläggande» ved
innehav til
egen bruk:2

Øvre grense for
formodning om
at stoffet er til
egen bruk:3

2 tabletter à 8
mg

4 tabletter
(se legemidler)
(antall tabletter
à 8 mg. 1 dose =
2 mg)

20 gram
Sopp (inneholdende
psilocybin eller
psilocin)

100 gram

«Syntetiska
kantinoner»
(ex. mefedron
och MDPV)

5 gram

Tramadol

20 gram (ren
substans)

1

2

3

4

5

(se legemidler)

Kapittel 8

Finland
Øvre grense
angitt i retningslinje om «bødestraff» for innehav
til egen bruk:4

Øvre grense for
«liten mängd»5
ved befatning
med narkotika
til egen bruk:

(se legemidler)

(se legemidler)

(se legemidler)

(se legemidler)

I henhold til Riksadvokatens rundskriv nr. 2/2014. Bot som reaksjon på overtredelse av straffeloven § 231 er begrenset til erverv og/eller oppbevaring som ikke tar sikte på videresalg. Ikke-uttømmende liste, basert på stoff med normal styrkegrad. For
innførsel settes grensen ved halvparten av angitte mengder, med mindre saken gjelder utlending som også bortvises/utvises.
I henhold til åklagarmyndighetens rättspromemorior 2012: 7 (oppdatert mai 2019). Ang. dokumentets status:
«Sammanställningen innebär som nämnts ovan en sammanfattning av praxis när det gäller straffmätning inom de aktuella områdena. Syftet är att underlätta för åklagare att nå en enhetlighet vid rättstillämpningen. Den innebär dock inte en rekommendation i fråga om straffmätning, utan det är upp till varje enskild åklagare att ta ställning till om den angivna straffnivån för ett visst
brott är väl avpassad eller inte.»
I henhold til rigsadvokatens meddelelse: Narkotika, pkt. 4.1.: «Det beror på en konkret vurdering, om de euforiserende stoffer,
som en person findes i besiddelse af, er bestemt til eget forbrug. Ved denne vurdering spiller mængden en stor rolle, og større
kvanta kan almindeligvis ikke anses for bestemt til eget forbrug. […] [A]nførte mængder er ikke udtryk for en absolut grænse,
som i sig selv er eneafgørende for vurderingen af, om der er tale om besiddelse af euforiserende stoffer til eget forbrug.»
I henhold til rigsadvokatens meddelelse: Narkotika, pkt. 5.1.: «Hvis en person findes i besiddelse af euforiserende stoffer, og det
må antages, at stoffet er bestemt til eget forbrug, og mængden ikke overstiger de nedenfor fastsatte grænser, kan sagen afgøres
med bøde og konfiskation af de euforiserende stoffer, jf. pkt. 5.8.» Det er naturlig å forstå dette som at saken kan avgjøres med
bødeforelæg, jf. retsplejeloven § 832.
Se tabell om «böttningesförvarande» publisert av Polisstyrelsen, POL-2018-49612, bilag 1.
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Kapittel 9

Straffeprosessuelle tvangsmidler i narkotikasaker
9.1

Innledning

I det følgende gis en oversikt over straffeprosessuelle tvangsmidler, det vil si inngrep hjemlet i
straffeprosesslovens fjerde del, som politiet kan
foreta som ledd i etterforskningen av narkotikasaker etter gjeldende rett. Adgangen til tvangsmiddelbruk etter utvalgets foreslåtte modell er
beskrevet i kapittel 14.
Straffeprosessloven krever i de fleste tilfeller
at beslutninger om bruk av et straffeprosessuelt
tvangsmiddel treffes av påtalemyndigheten, eller
at påtalemyndigheten fremmer en begjæring for
retten om bruk av tvangsmiddelet. Dette sikter i
utgangspunktet til påtalemyndigheten i politiet, jf.
straffeprosessloven § 67 første ledd.1
Straffeprosessloven § 170 a fastsetter et grunnleggende krav om hensiktsmessighet og forholdsmessighet ved bruk av straffeprosessuelle tvangsmidler: «Et tvangsmiddel kan brukes bare når det
er tilstrekkelig grunn til det. Tvangsmidlet kan
ikke brukes når det etter sakens art og forholdene
ellers ville være et uforholdsmessig inngrep.»
Lovgiver har gjennom minstekrav til øvre
strafferamme for det forhold som etterforskes, og
også gjennom særskilte hjemler for etterforskning
av bestemte straffbare handlinger, avgrenset adgangen til å bruke de enkelte tvangsmidlene. Dette kan
ses som et minstekrav til hvor alvorlig forholdet må
være før den anvendelsen av statens tvangsmakt
som etterforskningsskrittet innebærer, overhodet
kan anses rettmessig. Straffeprosessloven § 170 a
får betydning ved at det i saker der kravet til strafferammen er oppfylt, alltid i tillegg må gjøres en
skjønnsmessig vurdering av om forholdene i saken
er av et slikt alvor med videre, og inngrepet er så
1

Påtalemyndighetens tjenestepersoner i politiet er politimestrene, visepolitimestrene, sjefen og den assisterende sjefen
for Politiets sikkerhetstjeneste, sjefen og den assisterende
sjefen for Kripos, politiinspektørene, politiadvokatene, og
politifullmektigene for så vidt de har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap og gjør tjeneste i
embete eller stilling som er tillagt påtalemyndighet, samt
lensmennene og politistasjonssjefene, jf. straffeprosessloven § 55 første ledd nr. 3 og 4.

vidt hensiktsmessig, at bruk av tvang kan anses forsvarlig i det konkrete tilfellet.
I de sakene utvalgets mandat retter seg mot,
vil ransaking og beslag være de mest aktuelle
tvangsmidlene.
Den adgangen enkelte offentlige myndigheter
har til å gjennomføre undersøkelser som har likhetstrekk med straffeprosessuell ransaking med
videre, for eksempel innen Forsvaret og kriminalomsorgen, omfatter som regel også å lete etter rusmidler som ikke er illegale, og henger dermed ikke
med nødvendighet direkte sammen med straffbarheten av besittelse av narkotika. Slike undersøkelser er kort omtalt i kapittel 14 om avdekking.
Fremstillingen i det følgende er disponert
etter straffebudene som rammer ulovlig befatning
med narkotika, ordnet fra laveste til høyeste øvre
strafferamme. Dette innebærer at tvangsmidlene
omtalt i punkt 9.2 er hjemlet i alle narkotikasaker.
Dersom saken gjelder overtredelse av straffeloven § 231 (narkotikaovertredelse), er i tillegg
tvangsmidlene omtalt i punkt 9.3 hjemlet. Dersom
saken gjelder overtredelse av straffeloven § 232
(grov narkotikaovertredelse), er i tillegg tvangsmidlene omtalt i punkt 9.4 hjemlet. Punkt 9.5
behandler søk med narkotikahund, et virkemiddel
som har reist spørsmål om skjæringspunktet mellom etterforskning og forebyggende arbeid.

9.2

9.2.1
9.2.1.1

Tvangsmidler i saker om
overtredelse av legemiddelloven
§ 24 første ledd og forskrift
om såvarer § 39
Ransaking og beslag

Ransaking av hus eller rom som etter sin
art er tilgjengelig for alle, av sted for en
virksomhet som krever tillatelse av
politiet, eller av militære bygninger og
rom, jf. straffeprosessloven § 193
Bestemmelsen stiller ikke krav om at det må foreligge en konkret mistanke knyttet til det aktuelle
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stedet, men ransakingen må skje i forbindelse
med en (allerede igangsatt) straffesak og skal skje
i etterforskningsøyemed. I og med at vilkåret for
etterforskning i straffeprosessloven § 224 også
gjelder for det enkelte etterforskningsskritt, må
det imidlertid være «rimelig grunn» til den aktuelle ransakingen. Det er lagt til grunn i juridisk
teori at bestemmelsen ikke innebærer adgang til
ransaking som ledd i «stikkprøvekontroll».2

9.2.1.2

Ransaking av bolig, rom eller
oppbevaringssted, jf. straffeprosessloven
§ 192
Ved skjellig grunn til mistanke om en handling
som etter loven kan medføre frihetsstraff, kan
mistenktes bolig ransakes for å sette i verk pågripelse eller for å søke etter bevis eller etter ting
som kan beslaglegges, eller som det kan tas heftelse i, jf. straffeprosessloven § 192. Ettersom
adgangen til å ransake forutsetter at det foreligger
en konkret mistanke om et straffbart forhold, kan
det ikke foretas ransaking for å undersøke om
man kan finne bevis for at noen kan ha begått
andre (og for politiet ukjente) straffbare
handlinger enn forholdet som ligger til grunn for
ransakingen. Tilfeldighetsfunn fra en lovlig ransaking kan riktignok beslaglegges og benyttes
som bevis, men det er aldri et lovlig ransakingsformål å søke etter slike bevis.
Ransaking kan foretas hos andre enn mistenkte, også for det tilfelle at det ikke er noen
identifisert mistenkt i saken, såfremt det foreligger mistanke om en handling som kan medføre
frihetsstraff. Straffeprosessloven § 192 tredje ledd
fastsetter følgende tilleggsvilkår for slik ransaking
hos tredjemann:
«1) handlingen er foretatt eller mistenkte
pågrepet der,
2) mistenkte har vært der under forfølgning
på fersk gjerning eller ferske spor, eller
3) det for øvrig er særlig grunn til å anta at
mistenkte der kan pågripes, eller at det der
kan finnes bevis eller ting som kan beslaglegges eller som det kan tas heftelse i.»
I forlengelsen av alternativ 3 i det siterte kan det
bemerkes at politiet i en etterforskning av salg av
narkotika vil kunne ta beslag i stoffet som utgjør
gjenstanden for den straffbare handlingen som
etterforskes, uten at det kreves en konkret mis-

tanke rettet mot en bestemt selger, eller at det er
opprettet straffesak mot kjøperen. Ransaking
etter § 192 tredje ledd nr. 3 hos en annen enn selgeren for å finne narkotikaen må imidlertid skje
som ledd i etterforskningen av et konkret straffbart forhold.
Uten skriftlig samtykke kan ransaking av mistenktes eller andres bolig mv. som utgangspunkt
bare foretas etter beslutning av retten, jf. straffeprosessloven § 197. Dersom det er fare ved opphold, kan beslutningen treffes av påtalemyndigheten, jf. bestemmelsens annet ledd. Politimann
kan foreta ransaking uten slik beslutning av retten
eller påtalemyndigheten når mistenkte påtreffes
eller forfølges på fersk gjerning eller ferske spor,
eller når det er sterk mistanke om en handling
som etter loven kan medføre straff av fengsel i
mer enn 6 måneder, og det er nærliggende fare
for at formålet med ransakingen ellers vil forspilles, jf. § 198.
Strafferammen etter legemiddelloven § 31
annet ledd, jf. § 24 første ledd, som åpner for å
idømme både bot og inntil 6 måneder fengsel,
anses å oppfylle vilkåret «mer enn 6 måneder» slik
det brukes i straffeprosessloven.3

9.2.1.3

Beslag av ting som antas å ha betydning
som bevis, jf. straffeprosessloven § 203
Ting som antas å ha betydning som bevis eller
som antas å kunne inndras, kan beslaglegges inntil rettskraftig dom foreligger i saken, jf. straffeprosessloven § 203 første ledd. Bestemmelsen stiller ikke uttrykkelig krav til grunnlaget for mistanken, men det er lagt til grunn at det må foreligge
skjellig grunn til mistanke om en straffbar handling.4 Det stilles derimot ikke noe minstekrav til
strafferammen i det aktuelle straffebudet.
Beslutning om beslag skal normalt treffes av
påtalemyndigheten, jf. straffeprosessloven § 205.
Politimann kan beslutte å ta beslag uten slik
beslutning når han setter i verk beslutning om
ransaking eller pågripelse, og ellers når det er fare
ved opphold, jf. straffeprosessloven § 206.
Enhver som rammes av beslaget, kan i
utgangspunktet kreve rettslig prøving av om det
skal opprettholdes, jf. straffeprosessloven § 208.
En forutsetning er imidlertid at vedkommende er
kjent med beslaget. Etter § 208 a kan påtalemyndigheten beslutte utsatt underretning i inntil åtte
3
4

2

Bjerke, Keiserud og Sæther (2011b), pkt. 2 til bestemmelsen.
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uker dersom underretning vil være til vesentlig
skade for etterforskningen i saken eller en annen
verserende sak om en lovovertredelse hvor det
kan besluttes utsatt underretning, eller hensynet
til politiets etterforskningsmetoder eller omstendighetene for øvrig gjør det strengt nødvendig.
Kriminalitetskravet i bestemmelsen – høyere
straff enn fengsel i 6 måneder – er oppfylt i saker
som gjelder legemiddelloven § 31 annet ledd, jf.
§ 24 første ledd.

For helhetens skyld nevnes at straffeprosessloven § 215 a gir påtalemyndigheten adgang
til å gi pålegg om midlertidig sikring av elektronisk lagrede data som kan antas å ha betydning
som bevis i en etterforskning. Dette omfatter i
prinsippet alle former for data som er lagret elektronisk. Praktiske eksempler vil være trafikkdata
(avsender og mottager av melding eller anrop) og
innholdsdata (tekst, bilde, lyd, osv.) for elektronisk kommunikasjon.

9.2.1.4

9.2.2

Nærmere om ransaking av datasystem
(mobiltelefoner o.l.) samt beslag og
gjennomgang av elektronisk lagrede
opplysninger, jf. straffeprosessloven
§ 199 a
Politiets adgang til å foreta beslag omfatter ikke
bare legemlige gjenstander, men også elektronisk
lagrede opplysninger, jf. Rt. 1992 s. 904. Gjennomgang av et elektronisk lagringsmedium for informasjon betegnes som «ransaking av et datasystem» i
straffeprosessloven § 199 a, noen ganger kalt dataransaking.5 Straffeprosessloven § 199 a gir politiet
myndighet til å pålegge enhver som har befatning
med datasystemet, å gi nødvendige opplysninger
for å gi tilgang (passord og lignende) og til å foreta
biometrisk autentisering (for eksempel avlesing av
fingeravtrykk). Dersom noen nekter å etterkomme
pålegg om biometrisk autentisering, kan det etter
beslutning av påtalemyndigheten brukes tvang for
å gjennomføre dette. Dersom det er fare ved opphold, kan politiet gjennomføre biometrisk autentisering ved tvang etter beslutning på stedet, jf.
bestemmelsens annet ledd.
De alminnelige begrensningene i adgangen til
ransaking og beslag, herunder at det ikke er tillatt
å dra på «fisketur» for å avdekke mulige nye straffbare forhold, gjelder også ved ransaking av
datasystem. Dersom det er tale om et allerede
oppklart (eventuelt også tilstått) straffbart forhold, og det ikke foreligger skjellig grunn til mistanke om andre straffbare handlinger som personen kan ha begått, vil det ikke være adgang til å
foreta gjennomgang av innholdet på personens
mobiltelefon for å avdekke mulige nye forhold
begått av personen eller andre i vedkommendes
omgangskrets, like lite som det vil være adgang til
å ransake vedkommendes husrom i slikt øyemed.
Dersom politiet kommer over opplysninger om
andre straffbare forhold, vil det imidlertid kunne
iverksettes etterforskning av disse forholdene på
selvstendig grunnlag.

Personransaking og
kroppsundersøkelse, jf.
straffeprosessloven §§ 195 og 157
Ved skjellig grunn til mistanke om en handling
som kan medføre frihetsstraff, kan det gjennomføres personransaking etter straffeprosessloven
§ 195 og kroppslig undersøkelse etter straffeprosessloven § 157 første ledd.
Ransaking av person kan bare gjøres «dersom
det er grunn til å anta at det kan føre til oppdagelse
av bevis eller av ting som kan beslaglegges eller
som det kan tas heftelse i», jf. § 195. Vilkårene for å
foreta kroppslig undersøkelse, som blant annet kan
omfatte undersøkelse av kroppens hulrom, er formulert noe annerledes, idet det kreves at undersøkelsen «antas å være av betydning for opplysningen av saken og ikke fremstår som et uforholdsmessig inngrep», jf. § 157. I forarbeidene til bestemmelsen er det uttalt at den i utgangspunktet bare
bør benyttes i narkotikasaker, og at den ellers må
brukes med stor varsomhet.6
Straffeprosessloven § 195 tredje ledd hjemler
personransaking av andre enn mistenkte. For å
gjennomføre dette kreves det at «særlige
omstendigheter» taler for å foreta ransakingen. I en
etterforskning av salg av narkotika vil en kjøper
som ikke straffeforfølges, kunne falle inn under
personkretsen «andre enn mistenkte» i relasjon til
denne bestemmelsen. Kroppslig undersøkelse kan
ikke foretas av andre enn mistenkte.
Begge tvangsmidlene krever i utgangspunktet samtykke fra den det gjelder, eller rettslig
beslutning, men kroppslig undersøkelse kan
besluttes av påtalemyndigheten «dersom formålet
med undersøkelsen ellers kunne forspilles», og
personransaking kan foretas etter beslutning av
påtalemyndigheten dersom det er fare ved opphold, jf. straffeprosessloven §§ 157 tredje og fjerde
ledd og 197 annet ledd. Hvis mistenkte påtreffes
eller forfølges på fersk gjerning eller ferske spor,
6

5

Se nærmere Sunde (2013).

Bjerke, Keiserud og Sæther (2011a), pkt. 2 til § 157, med
henvisning til Innst. O. nr. 37 (1980–81) s. 23.
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eller når det er sterk mistanke om en handling
som etter loven kan medføre straff av fengsel i
mer enn 6 måneder, og det er nærliggende fare
for at formålet med ransakingen ellers vil forspilles, kan personlig ransaking av mistenkte foretas
av polititjenestemann uten beslutning av retten
eller påtalemyndigheten, jf. § 198 første ledd. Det
er ingen hjemmel for at polititjenestepersoner i
hastetilfeller kan foreta kroppsundersøkelse uten
beslutning fra påtalemyndigheten.

9.2.3

Pågripelse og varetektsfengsling,
jf. straffeprosessloven §§ 171 og 183
En person som med skjellig grunn kan mistenkes
for handling som kan medføre høyere straff enn
fengsel i seks måneder, kan etter straffeprosessloven § 171 pågripes når
«1) det er grunn til å frykte for at han vil unndra
seg forfølgingen eller fullbyrdingen av
straff eller andre forholdsregler,
2) det er nærliggende fare for at han vil forspille bevis i saken, f.eks. ved å fjerne spor
eller påvirke vitner eller medskyldige,
3) det antas påkrevd for å hindre at han på ny
begår en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder,
eller
4) han selv begjærer det av grunner som finnes fyllestgjørende.»
Vil påtalemyndigheten beholde den pågrepne, må
den snarest mulig og senest den tredje dagen
etter pågripelsen fremstille ham for tingretten på
det sted der fremstilling mest hensiktsmessig kan
skje, med begjæring om fengsling, jf. straffeprosessloven § 183 første ledd.
Dersom personen er under 18 år, gjelder det et
særvilkår om at pågripelse må være «særlig
påkrevd», jf. straffeprosessloven § 174. Pågrepne
under 18 år skal, hvis politiet ønsker å beholde
personen i sin varetekt, fremstilles for retten snarest mulig og senest dagen etter pågripelsen, jf.
straffeprosessloven § 183 annet ledd. I slike tilfeller skal dessuten barneverntjenesten varsles
om saken og møte i rettsmøtet om fengsling.

9.2.4

Avlytting eller opptak av samtale
der politiet selv deltar, eller
der en av partene samtykker,
jf. straffeprosessloven § 216 c

Etter straffeprosessloven § 216 l kan politiet ved
teknisk innretning avlytte eller gjøre opptak av en
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samtale mellom personer der minst én av disse
har samtykket, eller der politiet selv deltar, dersom noen med rimelig grunn mistenkes for en
handling eller forsøk på en handling som etter
loven kan medføre frihetsstraff.
Vilkåret «rimelig grunn mistenkes» innebærer et svakt beviskrav. Det lignende vilkåret
«rimelig grunn til å undersøke» benyttes i
straffeprosessloven § 224, som regulerer adgangen til å iverksette etterforskning, og det er lagt
til grunn i juridisk teori at vilkåret i § 216 l skal
forstås på samme måte.7 I lovforarbeidene er det
lagt til grunn at opptak/avlytting etter straffeprosessloven § 216 l utgjør et forholdsvis lite inngripende tvangsmiddel.8 Beslutningen treffes av
påtalemyndigheten, jf. bestemmelsens annet
ledd.
Erfaringsmessig brukes dette tvangsmiddelet
sjelden i saker om bruk eller besittelse i dag.
Bestemmelsen innebærer for eksempel at politiet
etter avtale med en person som kjøper narkotika
til egen bruk, kan foreta avlytting eller opptak av
samtalen mellom kjøper og selger som ledd i
etterforskning av selgeren.

9.3

9.3.1

Ytterligere tvangsmidler i saker
om narkotikaovertredelse,
jf. straffeloven § 231 – skjulte
etterforskningsmetoder
Bakgrunn

Frem til 1999 kunne telefonavlytting bare brukes i
saker som gjaldt rikets sikkerhet, og i narkotikasaker. Den særskilte hjemmelen for telefonavlytting i narkotikasaker ble gitt i en midlertidig lov i
1976, som ble innlemmet som et nytt kapittel 16 a i
straffeprosessloven i 1992 (som fremdeles i dag er
lovens kapittel om telefonavlytting og annen kommunikasjonskontroll, også i saker som gjelder
andre typer lovbrudd). Den historiske bakgrunnen for bruken av avlytting i narkotikasaker var at
man anså slike saker som vanskelige å etterforske, fordi gjerningspersonene ofte skjuler sine
spor, og fordi lovbruddene sjelden anmeldes til
politiet.9 Adgangen til å benytte denne etterforskningsmetoden ble utvidet til andre straffbare
forhold av en viss grovhet i 1999, blant annet med
henvisning til utfordringen med kriminalitet
begått av organiserte, lukkede kriminelle mil7
8
9

Bjerke, Keiserud og Sæther (2011a), pkt. 4 til § 216 l.
Bjerke, Keiserud og Sæther (2011a), pkt. 4 til § 216 l, med
henvisning til Ot.prp. nr. 60 (2004–2005) s. 139.
Andenæs (2009) s. 328.
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jøer.10 Årsrapporten for 2017 fra Kontrollutvalget
for kommunikasjonskontroll opplyste at noe over
halvparten av sakene hvor det ble benyttet kommunikasjonskontroll, romavlytting og dataavlesing, gjaldt narkotikakriminalitet.11

9.3.2

Kommunikasjonsavlytting og annen
kontroll av kommunikasjonsanlegg,
jf. straffeprosessloven kapittel 16 a

Dersom noen med skjellig grunn mistenkes for
handling eller forsøk på handling som rammes av
straffeloven § 231, kan det foretas kommunikasjonsavlytting (telefonavlytting), jf. straffeprosessloven § 216 a første ledd bokstav b, og annen
kontroll av kommunikasjonsanlegg, jf. § 216 b første ledd bokstav b. Det kreves ikke noen bestemt
mistenkt i saken som etterforskes. Tillatelse til
kommunikasjonskontroll kan bare gis dersom det
må antas at slik avlytting eller kontroll vil være av
vesentlig betydning for å oppklare saken, og at
oppklaring ellers i vesentlig grad vil bli vanskeliggjort, jf. straffeprosessloven § 216 c.
Kommunikasjonsavlytting er definert i § 216 a
tredje ledd:
«Kommunikasjonsavlytting kan bestå i å
avlytte samtaler eller annen kommunikasjon til
og fra bestemte telefoner, datamaskiner eller
andre anlegg for elektronisk kommunikasjon
som den mistenkte besitter eller kan antas å
ville bruke. Som kommunikasjonsavlytting
regnes også identifisering av kommunikasjonsanlegg ved hjelp av teknisk utstyr, jf. § 216 b
annet ledd bokstav c, som skjer ved å avlytte
samtaler eller annen kommunikasjon.»
Annen kontroll av kommunikasjonsanlegg er definert i § 216 b annet ledd:
«Kontrollen kan gå ut på
a) å innstille eller avbryte overføring av samtaler eller annen kommunikasjon til eller fra
bestemte telefoner, datamaskiner eller
andre kommunikasjonsanlegg som den
mistenkte besitter eller kan antas å ville
bruke,
b) å stenge anlegg som nevnt i bokstav a for
kommunikasjon,

10
11

c) å identifisere eller lokalisere anlegg som
nevnt i bokstav a ved hjelp av teknisk utstyr,
d) at eier eller tilbyder av nett eller tjeneste
som benyttes ved kommunikasjonen, skal
gi politiet opplysninger om hvilke kommunikasjonsanlegg som i et bestemt tidsrom
skal settes eller har vært satt i forbindelse
med anlegg som nevnt i bokstav a, andre
data knyttet til kommunikasjon, og den geografiske posisjonen til et slikt anlegg,
e) å overføre skjulte signaler til anlegg som
nevnt i bokstav a, i forbindelse med tiltak
som nevnt i bokstav c og d.»

Andenæs (2009) s. 328.
Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll (2017).
Fremstilling av statistikk oppgis å bygge på tall fra riksadvokaten.

Kommunikasjonskontroll krever i utgangspunktet
en kjennelse avsagt av en domstol (tingretten),
men dersom det ved opphold er stor fare for at
etterforskningen vil lide, kan ordre fra påtalemyndigheten tre i stedet for rettens kjennelse, jf. § 216
d første ledd. Tillatelsen skal begrenses til et tidsrom som ikke er lenger enn strengt nødvendig, og
kan ikke gis for mer enn 4 uker om gangen, jf.
straffeprosessloven § 216 f.

9.3.3

Skjult kameraovervåking på offentlig
eller privat sted, jf. straffeprosessloven
§ 202 a
Dersom det foreligger skjellig grunn til mistanke
om handling eller forsøk på handling som rammes
av § 231, kan det foretas skjult kameraovervåking
på eller fra offentlig sted samt på privat sted, jf.
straffeprosessloven § 202 a første og annet ledd.
Tillatelse kan bare gis dersom det må antas at
slik overvåking vil være av vesentlig betydning for
å oppklare saken, og oppklaring ellers i vesentlig
grad vil bli vanskeliggjort, jf. bestemmelsens
tredje ledd. Som kameraovervåking regnes vedvarende eller regelmessig gjentatt personovervåking ved hjelp av fjernbetjent eller automatisk
virkende overvåkingskamera eller annet lignende
utstyr som er fastmontert, jf. fjerde ledd. Manuell
bruk av kamera som ikke er fastmontert, fjernbetjent eller automatisk virkende, faller dermed
utenfor denne bestemmelsen. Lydopptak, samt
kameraovervåking som det er opplyst om eller
som foregår åpenlyst, faller også utenfor.12
Bestemmelsen gir ikke hjemmel for overvåking av noens private hjem, jf. § 202 a fjerde
ledd tredje punktum. Tillatelse til skjult kameraovervåking gis av retten for et bestemt tidsrom,
som ikke må være lenger enn strengt nødvendig
12

Bjerke, Keiserud og Sæther (2011a) punkt 4 og 5 til
bestemmelsen.
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og høyst 4 uker. Dersom det ved opphold er stor
fare for at etterforskningen vil lide, kan ordre fra
påtalemyndigheten tre i stedet for rettens avgjørelse.

–

9.3.4

–

Dataavlesing ved mistanke
om hvitvasking av utbytte
fra narkotikaovertredelse,
jf. straffeprosessloven kapittel 16 d

I henhold til § 216 o første ledd bokstav b kan
dataavlesing benyttes ved skjellig grunn til mistanke om hvitvasking eller selvvasking av utbytte
fra (simpel) narkotikaovertredelse, jf. straffeloven
§§ 337 og 340, jf. § 231. Straffebudene mot hvitvasking og selvvasking rammer den som forsettlig
eller uaktsomt
«a) yter bistand til å sikre utbyttet av en straffbar handling for en annen ved for eksempel
å innkreve, oppbevare, skjule, transportere,
sende, overføre, konvertere, avhende, pantsette eller investere det, eller
b) gjennom konvertering eller overføring av
formuesgoder eller på annen måte skjuler
eller tilslører hvor utbyttet av en straffbar
handling han selv har begått, befinner seg,
stammer fra, hvem som har rådigheten
over det, dets bevegelser, eller rettigheter
som er knyttet til det.»
I denne definisjonen er gjenstand, fordring eller
tjeneste som trer i stedet for utbyttet av en straffbar handling, likestilt med utbyttet.
Med dataavlesing menes «avlesing av ikke
offentlig tilgjengelige opplysninger i et datasystem», jf. straffeprosessloven § 216 o første ledd.
Bestemmelsen inngår i kapittel 16 d, som ble tilføyd i straffeprosessloven i 2016. Uttrykket betegner ingen klart avgrenset teknologisk fremgangsmåte, og det er i forarbeidene lagt til grunn at det
kan vise til avlesing av blant annet13
– lydstrømmen som sendes fra en tilknyttet
mikrofon til operativsystemets drivere
– lydstrømmen som sendes ut til en tilknyttet
høyttaler fra operativsystemets drivere
– videostrømmen som sendes fra et tilknyttet
kamera (webkamera) til operativsystemets drivere
– tastetrykkene som sendes fra et tastatur til operativsystemets drivere
– innholdet på en harddisk, minnepenn eller
annet tilkoblet lagringsmedium

13

Prop. 68 L (2015–2016) kap. 14.1.

–
–
–
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data som hentes inn fra eller sendes ut på Internett eller andre nettverk
data i fysiske og virtuelle minneområder
gjeldende IP-adresser for nettverksenhetene
geografisk koordinatinformasjon fra en tilknyttet GPS-enhet
signalstrømmen mellom tilkoblet skjerm og
datautstyret

Det kan bare gis tillatelse til å avlese bestemte
datasystemer eller brukerkontoer til nettverksbaserte kommunikasjons- og lagringstjenester
som den mistenkte besitter eller kan antas å ville
bruke. Avlesingen kan omfatte kommunikasjon,
elektronisk lagrede data og andre opplysninger
om bruk av datasystemet eller brukerkontoen, jf.
§ 216 o fjerde ledd.
Politiet kan bryte eller omgå beskyttelse i
datasystemet (med andre ord «hacke» seg inn i
datasystemet) dersom det er nødvendig for å
kunne gjennomføre avlesingen. Tekniske innretninger og dataprogram kan installeres i datasystemet og i annen maskinvare som kan knyttes til
datasystemet, jf. § 216 p.
Tillatelse etter første ledd kan bare gis dersom
det må antas at dataavlesing vil være av vesentlig
betydning for å oppklare saken, og at oppklaring
ellers i vesentlig grad vil bli vanskeliggjort, jf.
§ 216 o tredje ledd. Når retten ikke bestemmer
noe annet, kan politiet også foreta innbrudd for å
plassere eller fjerne tekniske innretninger eller
dataprogram som er nødvendig for å gjennomføre
dataavlesingen, jf. § 216 p. Dersom det ved opphold er stor fare for at etterforskningen vil lide,
kan ordre fra påtalemyndigheten tre i stedet for
kjennelse av retten, jf. § 216 d første ledd.

9.4

9.4.1

Ytterligere tvangsmidler i saker
om grov narkotikaovertredelse,
jf. straffeloven § 232

Pågripelse og varetektsfengsling av
hensyn til allmennhetens rettsfølelse
og opplevd trygghet
Når noen mistenkes for et lovbrudd som kan medføre straff av fengsel i 10 år eller mer, eller forsøk
på et slikt lovbrudd, og det foreligger tilståelse
eller andre forhold som i særlig grad styrker mistanken, kan personen pågripes og varetektsfengsles, jf. straffeprosessloven §§ 172 og 184 annet
ledd. Det skal ved vurderingen legges særlig vekt
på om det er egnet til å støte allmennhetens rettsfølelse eller skape utrygghet dersom den mistenkte er på frifot, jf. § 172 annet punktum.
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Grov narkotikakriminalitet er ikke i kjerneområdet for bestemmelsen, og det er stilt spørsmål
om hvorvidt bruk av bestemmelsen i slike saker
er forenelig med Norges forpliktelser etter Den
europeiske
menneskerettighetskonvensjonen,
sett i lys av Den europeiske menneskerettighetsdomstolens praksis.14 Fengslingsgrunnlaget
benyttes derfor med varsomhet, men Høyesterett
har uttalt at samfunnsmessige behov og rettshåndhevelseshensyn etter en individuell og konkret vurdering kan tilsi at dette fengslingsgrunnlaget anvendes i grove narkotikasaker.15

9.4.2

Skjulte etterforskningsmetoder

9.4.2.1

Plassering av teknisk peileutstyr (teknisk
sporing), jf. straffeprosessloven §§ 202 b
og 202 c
Når noen med skjellig grunn mistenkes for en
handling eller forsøk på handling som etter loven
kan medføre straff av fengsel i 5 år eller mer, kan
peileutstyr benyttes på kjøretøy, gods eller andre
gjenstander for å klarlegge hvor mistenkte eller
gjenstander befinner seg, jf. straffeprosessloven
§ 202 b. For eksempel kan politiet bruke peileutstyr for å avdekke destinasjonen til et parti narkotika i en operasjon der politiet på forhånd har fått
kjennskap til en planlagt ulovlig innførsel. Plassering av teknisk peileutstyr etter denne bestemmelsen besluttes av påtalemyndigheten.
Dersom det gjelder saker med strafferamme
på fengsel i 10 år eller mer, kan politiet plassere
peileutstyr i klær eller gjenstander som den mistenkte bærer på seg, samt i veske eller annen
håndbagasje som den mistenkte bærer med seg,
jf. straffeprosessloven § 202 c. Dette kravet til
strafferamme er oppfylt dersom narkotikaovertredelsen er grov, jf. straffeloven § 232 annet ledd. I
slike tilfeller kan politiet på nærmere vilkår foreta
innbrudd hvis det er nødvendig for å plassere teknisk peileutstyr. Tillatelse til teknisk sporing av
denne typen må gis av retten ved kjennelse for 4
uker om gangen eller ved midlertidig ordre fra
påtalemyndigheten.
9.4.2.2

Romavlytting, jf. straffeprosessloven
§ 216 m
Romavlytting er definert i straffeprosessloven
§ 216 m som «annen hemmelig avlytting enn
14
15

Se Bjerke, Keiserud og Sæther (2011a) punkt 8 til § 172,
med videre henvisninger.
Se blant annet Rt. 2005 s. 1167.

kommunikasjonsavlytting ved tekniske midler».
Romavlytting kan foretas når noen med skjellig
grunn mistenkes for en handling eller forsøk på
en handling som regnes som grov narkotikaovertredelse som omfatter en meget betydelig
mengde, jf. straffeloven § 232 annet ledd, utført
som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell
gruppe, jf. straffeloven § 79 bokstav c. Med organisert kriminell gruppe menes et samarbeid mellom tre eller flere personer som har som et
hovedformål å begå en handling som kan straffes
med fengsel i minst 3 år, eller der en ikke ubetydelig del av aktivitetene består i å begå slike
handlinger.
Tillatelse til romavlytting kan bare gis dersom
det må antas at avlytting vil være av vesentlig
betydning for å oppklare saken, og at oppklaring
ellers i vesentlig grad vil bli vanskeliggjort, jf.
§ 216 m tredje ledd. Tillatelse til romavlytting kan
bare gis for sted hvor det må antas at den mistenkte vil oppholde seg. Tillatelse til avlytting av
offentlig sted eller annet sted som er tilgjengelig
for et større antall personer, kan bare gis når det
foreligger særlige grunner, jf. bestemmelsens
fjerde ledd.
Tillatelse til romavlytting gis av retten, eller
midlertidig ved ordre av påtalemyndigheten hvis
det ved opphold er stor fare for at etterforskningen vil lide. Tillatelsen kan gis for to uker av
gangen, jf. § 216 m sjette ledd.

9.4.2.3

Dataavlesing, jf. straffeprosessloven
§ 216 o

Dataavlesing, jf. straffeprosessloven § 216 o, som
er beskrevet i punkt 9.3.1.4 ovenfor, kan benyttes
ved skjellig grunn til mistanke om handling eller
forsøk på handling som rammes av straffeloven
§ 232.

9.5

Virkemidler i skjæringspunktet
mellom etterforskning og
forebyggende arbeid – særlig
om søk med narkotikahund

Utvalget er kjent med at aksjoner med narkotikahund i enkelte politidistrikter har vakt atskillig
diskusjon, og det er blitt reist spørsmål om lovligheten av slike tiltak.
Bruk av narkotikahund til å undersøke personers eiendeler på et sted hvor mange befinner
seg, for eksempel skolesekker som elever bærer
med seg på en skole, er å anse som personransaking dersom vedkommende pålegges å finne
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seg i undersøkelsen.16 Dette reguleres av straffeprosessloven § 195, som blant annet krever at det
(på forhånd) foreligger skjellig grunn til mistanke
om at den den undersøkte personen har begått en
handling som kan medføre frihetsstraff, se nedenfor. Utvalget antar at oppbevaringsskap som
enkeltelever disponerer på skolen, etter omstendighetene kan betraktes som oppbevaringssted
som kan ransakes dersom det foreligger konkret
mistankegrunnlag, se omtale av straffeprosessloven § 192 ovenfor. Det foreligger derimot ingen
lovbestemmelse som hjemler forebyggende utvendig undersøkelse av personers eiendeler ved bruk
av narkotikahund.
Utvalget har merket seg at Justis- og beredskapsdepartementet høsten 2013 meddelte at
bruk av hund i rusforebyggende arbeid ikke skal
gjennomføres på en slik måte at det kan ha karakter av kontroll eller ransaking som vil kreve lovhjemmel, for eksempel ved at hunden søker på
elevene eller deres eiendeler uten at det foreligger konkret mistankegrunnlag.17 Det vises
også til en skriftlig besvarelse fra Justis- og beredskaps- og innvandringsministeren til Stortinget i
2018:18
«Søk etter narkotika rettet mot enkeltelever og
deres eiendeler er et inngrep som krever et
hjemmelsgrunnlag uavhengig av om det skjer
som ledd i etterforskning eller forebygging.
Utenfor straffeprosessloven, som krever kvalifisert mistanke, finnes ingen lovhjemmel som
gir grunnlag for slike søk.»
Det må antas å være rom for demonstrering av
søk med narkotikahund basert på samtykke
innenfor visse rammer. Den alminnelige kompetansebegrensningen for umyndige personer i vår
rettsorden tilsier at det må stilles skjerpede krav
16

17
18

Se gjengivelse av riksadvokatens avgjørelse av en klagesak
i 1998 hvor politiet hadde gjennomført en narkotikaaksjon
ved en videregående skole, i Myhrer (2001) avsnitt 3.2.1.
Se også Riksadvokaten (30.09.1998): «Lovhjemmel kreves
ikke hvis elevene reelt kan velge om de vil delta eller ikke
under aksjonen. Dersom elevene derimot skal pålegges å
finne seg i undersøkelse av klær eller skolesekk, må vilkårene for ransaking være til stede.»
Brev fra Justis- og beredskapsdepartementet (2018) og
(2019).
Brev fra Justis- og beredskapsdepartementet (2018), som
var den skriftlige besvarelsen av spørsmål nr. 362 fra stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad.
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til bruk av mindreårige personers privatautonomi
(samtykke) som grunnlag for handlinger som i
utgangspunktet er å anse som straffeprosessuelle
etterforskningsskritt.
I september 2012 formidlet Politidirektoratet
et hefte utarbeidet av Oslo politidistrikt om rettslige rammer og fremgangsmåte for bruk av narkotikahund på skoler til alle politidistriktene.19 Opplegget som beskrives i heftet, innebærer at elever
ved skolestart får beskjed om forebyggende samarbeid mellom politiet og skolen. Elevene kan
krysse av for om de ønsker å delta i slike aksjoner
eller ikke, og de foresatte skal krysse av for at de
er kjent med elevens standpunkt. Elever som ved
skolestart har krysset av for at de ønsker å delta,
kan trekke samtykket tilbake på stedet hvis de
likevel ikke ønsker å delta i en konkret aksjon.
Det er presisert i heftet at elever som ikke ønsker
å delta, skal kunne gå ut av lokalet og ta med seg
sekk og andre personlige eiendeler. Når det gjelder behandlingen av disse elevene, heter det:
«Elever som går ut må holdes godt atskilt fra
hunden slik at den ikke får mulighet til å søke
på disse.
Elevene som går ut skal ikke presses til å
begrunne hvorfor de gikk ut, eller stilles andre
nærgående spørsmål som kan gi inntrykk av at
politiet har konkret mistanke mot dem. Politiet
bør ikke ta personalia på elever som går ut
alene av den grunn at de har gått ut.»
Det er blitt fremholdt av Elevorganisasjonen at
aksjoner på skolen fører til en stigmatisering av
enkeltelever og påvirker læringsmiljøet negativt.20 Det antas at politidistrikter som anvender
narkotikahund i søk på skoler, forutsetningsvis
anser dette som et hensiktsmessig virkemiddel i
sitt arbeid mot straffbar befatning med narkotika.
Utvalget kjenner ikke til at det er gjennomført
noen kartlegging av hvor mange funn som eventuelt gjøres under slike undersøkelser, eller hvilken virkning slike tiltak har på elevene, herunder
hvordan det oppleves for elever som gjør bruk av
sin rett til å forlate forsamlingen før søk med hund
gjennomføres.

19
20

Oslo politidistrikt (2012), se brev fra POD (2012).
Se for eksempel artikkel i NRK, Hjetland mfl. (2018)
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Kapittel 10

Strafferettslige reaksjoner
10.1 Innledning
I dette kapitlet gjøres det rede for strafferettslige
reaksjoner som kan benyttes overfor personer
som har begått narkotikalovbrudd knyttet til egen
bruk.
Fremstillingen tar også sikte på å gi kunnskap
om virkningen av straffeforfølgning for bruk og
tilhørende befatning med narkotika til egen bruk i
Norge. Dette har stor betydning for å forstå de
menneskelige og økonomiske kostnadene ved
dagens praksis. Utvalget har i denne sammenhengen utelatt omtale av straffetiltak som i liten grad
anvendes overfor denne gruppen, for eksempel
soning med elektronisk kontroll (fotlenke).
Innledningsvis gjøres det rede for reaksjoner
og oppfølging utenfor domstolen. Hovedvekten av
saker om mindre narkotikalovbrudd blir i dag
avgjort med forelegg (punkt 10.2) og påtaleunnlatelse (punkt 10.3). Videre beskrives konfliktrådenes rolle (punkt 10.4). Avslutningsvis gjøres
det rede for hvordan personer med rusproblemer
blir ivaretatt under soning av dom (punkt (10.5).
For en samlet vurdering av straffleggingen av
narkotikabruk og tilhørende befatning med
narkotika, se kapittel 12.

10.2 Forelegg
10.2.1 Oversikt
Bøter kan ilegges ved forelegg, som utferdiges av
påtalemyndigheten uten domstolsbehandling, jf.
straffeprosessloven § 255 første ledd. Et vedtatt
forelegg, det vil si et forelegg som siktede har
godtatt, har samme virkning som en dom, jf.
straffeprosessloven § 258 annet ledd.
Forelegg er en praktisk viktig reaksjonsform
for overtredelse av legemiddelloven § 24 og de
minst alvorlige overtredelsene av straffeloven
§ 231. En stor andel av narkotikalovbruddene politiet avdekker knyttet til bruk og besittelse til egen
bruk, avgjøres ved forelegg. I 2017 ble det totalt
gitt 7613 forelegg.1 Dette utgjorde 72 prosent av

de narkotikarelaterte straffereaksjonene. 61 prosent (4627) av foreleggene ble gitt for brudd på
legemiddelloven. Antall straffereaksjoner for bruk
av narkotika er betydelig høyere enn reaksjoner
knyttet til mindre besittelser.2
Det vil normalt ikke være knyttet noen form
for rehabiliterende oppfølging som kan antas å ha
en individualpreventiv effekt til ileggelse av boten.
Bruk og besittelse av narkotika som faller inn
under legemiddelloven § 31, straffes som oftest
med bøter, selv om fengsel i inntil 6 måneder kan
idømmes (se kapittel 9). Ved overtredelser av
straffeloven § 231 første ledd vil forelegg kunne
benyttes i saker som gjelder erverv og/eller oppbevaring som ikke tar sikte på videresalg, når
mengden narkotika ikke overskrider de såkalte
foreleggsgrensene fastsatt i riksadvokatens
narkotikarundskriv, se tabell 10.1.3 Forelegg kan
også benyttes i saker om innførsel, men da bare
inntil halvparten av mengden som fremgår av
tabellen. Som det fremgår av tabell 10.2 nedenfor,
fastsettes dessuten forelegget til det dobbelte av
det stoffets mengde ellers skulle tilsi.
I norsk rett er det ikke tradisjon for å fastsette
rammer for størrelsen på bøtestraff i straffebudene, slik det gjøres for frihetsstraff. Ved utmåling av botens størrelse skal det legges vekt på
lovbryterens inntekt, formue, forsørgelsesbyrde,
gjeldsbyrde og andre forhold som påvirker den
økonomiske evnen, jf. straffeloven § 53 annet
ledd. Ved fastsettelsen av botens størrelse i forelegg medtas gjerne en viss tilståelsesrabatt, som
faller bort dersom forelegget ikke vedtas, og
saken må bringes inn for retten. Nivået på bøter
vil rimeligvis endre seg over tid i lys av endrede
samfunnsforhold.
Det er imidlertid fastsatt bøte- og påtaledirektiver for politidistriktene som standardiserer
utmålingen av forelegg for visse typer straffbare
handlinger, herunder de narkotikalovbruddene
1
2
3

SSB tabell 10651.
SSB tabell 10651.
Riksadvokatens rundskriv nr. 2/2014 s. 7.
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Tabell 10.1 Foreleggsgrenser for erverv og/eller oppbevaring, jf. straffeloven § 231, fastsatt i riksadvokatens
rundskriv nr. 2/2014.
Heroin

Inntil 0,5 gram

Amfetamin, metamfetamin, kokain

Inntil 2 gram

PMMA (parametoksymetamfetamin)

Inntil 1 gram

LSD

Inntil 20 ruter/«drypp»

Cannabis (hasjisj/marihuana)

Inntil 15 gram

– cannabisfrø

Inntil 30 stk.

– urteblandinger o.l., inneholdende
syntetiske cannabinoider

Inntil 2 gram

Khat

Inntil 15 kilo

GHB/GBL/1,4-butandiol

Inntil 1 dl

Sopp (psilocin/psilocybin)

Inntil 20 gram

Tabletter/kapsler o.l.:
– benzodiazepiner:

Antall tabletter tilsvarende inntil ca. 25 rusdoser,
eksempelvis 50 tabletter Sobril 25 mg (oxazepam),
50 tabletter Mogadon 5 mg (nitrazepam), 50 tabletter Xanor
0,5 mg (alprazolam) og 75 tabletter Valium 5 mg (diazepam)

– sentralstimulerende stoffer

Inntil 20 tabletter ecstasy 100 mg (MDMA)

– opioider

Antall tabletter tilsvarende inntil ca. 25 rusdoser,
eksempelvis 3 tabletter Dolcontin 100 mg (morfin),
75 tabletter Temgesic 0,2 mg (buprenorfin) og
2 tabletter Subutex 8 mg (buprenorfin)

som kan avgjøres ved forelegg i henhold til riksadvokatens rundskriv omtalt ovenfor. Direktivene
fastsetter bøtesatser avhengig av mengden innenfor foreleggsgrensene. Bøtesatser i Oslo politidistrikt er inntatt i tabell 10.2 som et eksempel på
slike bøte- og påtaledirektiver. Om de andre mottatte direktivene kan det sies at det er en viss vari-

asjon i nivået på bøtesatsene, og i hvor stor grad
det skilles mellom ulike typer stoff og ulike mengdekategorier av stoffene. For eksempel har Nordland politidistrikt noe lavere satser enn Oslo for
cannabis, men høyere satser enn Oslo for flere
hardere stoffer.
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Tabell 10.2 Bøtesatser for narkotikasaker i Oslo politidistrikt
Kroner

Cannabis
Bruk

3 500

Jevnlig bruk ca. 3 måneder

5 000

Besittelse av inntil 2 gram

4 000

Erverv/oppbevaring inntil 3 gram

4 500

Erverv/oppbevaring inntil 4 gram

5 000

Erverv/oppbevaring inntil 5 gram

5 500

Erverv/oppbevaring inntil 6 gram

6 000

Erverv/oppbevaring inntil 7 gram

6 500

Erverv/oppbevaring inntil 8 gram

7 000

Erverv/oppbevaring inntil 9 gram

7 500

Erverv/oppbevaring inntil 10 gram

8 000

Erverv/oppbevaring inntil 15 gram

10 000

Cannabisfrø – innførsel av inntil 30 stk.

6 000

Khat
Bruk

3 000

Jevnlig bruk ca. 3 måneder

3 500

Besittelse inntil 2 kilogram

3 000

Erverv/oppbevaring inntil 3 kilogram

3 500

Erverv/oppbevaring inntil 4 kilogram

4 000

Erverv/oppbevaring inntil 5 kilogram

4 500

Erverv/oppbevaring inntil 6 kilogram

5 000

Erverv/oppbevaring inntil 7 kilogram

5 500

Erverv/oppbevaring inntil 8 kilogram

6 000

Erverv/oppbevaring inntil 9 kilogram

6 500

Erverv/oppbevaring inntil 10 kilogram

7 000

Erverv/oppbevaring inntil 15 kilogram

8 000

Innførsel inntil 15 kilogram

8 000

Opiater
Tabletter inntil 25 rusdoser

5 000

Heroin:
a) bruk

2 000

b) besittelse, erverv eller oppbevaring inntil 0,5 gram

3 000
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Tabell 10.2 Bøtesatser for narkotikasaker i Oslo politidistrikt
Kroner

Sentralstimulerende stoffer
Kokain, amfetamin, metamfetamin (0,5 gram rusdose): bruk, besittelse inntil 2 gram,
eller erverv/oppbevaring inntil 2 gram.

5 000

MDMA (150 mg rusdose)
Ecstasy 100 mg: inntil 20 tabletter

5 000

Benzodiazepiner og lignende
Inntil 25 rusdoser

4 000

Alprazolam (1 mg rusdose)
Xanor/Xanax
– 2 mg: inntil 13 stk.
– 1 mg: inntil 25 stk.
Diazepam (15 mg rusdose)
Valium
– 5 mg: inntil 75 stk.
Stesolid/Vival
– 5 mg: inntil 75 stk.
Klonazepam (1,5 mg rusdose)
Rivotril
– 2 mg: inntil 19 stk.
Oxazepam (45 mg rusdose)
Sobril
– 10 mg: inntil 113 stk.
– 15 mg: inntil 75 stk.
– 25 mg: inntil 50 stk.
Zolpidem (10 mg rusdose)
– 5 mg: inntil 50 stk.
Zopiklon (7,5 mg rusdose)
– 7,5 mg: inntil 25 stk.
Diverse
LSD (100 μg rusdose)
Bruk/besittelse, eller erverv/oppbevaring inntil 20 ruter/«drypp»

4 000

GHB (2 gram rusdose)
Bruk/besittelse, eller erverv/oppbevaring inntil 1 dl

5 000

Innførsel av narkotika til egen bruk.
Narkotikamengden det kan skrives forelegg for, halveres normalt ved innførsel.

2 x ovennevnte
satser.

Innførsel av legemiddel (ikke narkotika)
Kilde: Oslo politidistrikt, Straffesaksbehandlingen ved Oslo politidistrikt (bøtedirektivet), versjon 1.1, 2. mai 2019, s. 14–18.

3 500
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angitt bøtesatser for ‘Ordensforstyrrelser mm’,
som i utgangspunktet er minimumssatser
basert på siktede uten fast arbeid og uten fast
bopel. For ‘kjøp/besittelse av narkotika på
belastet område’ – med straffeloven § 162 første ledd som angitt hjemmel – er satsen
10 000 kroner ved forelegg etter tilståelse, jf.
straffeloven § 59 andre ledd, mens påstanden i
retten skal være 12 000 kroner. De belastede
områdene er i direktivet angitt som nedre del
av Grünerløkka, Vaterlandsområdet og området rundt Oslo sentralstasjon. Etter direktivet
skal bøtesatsen økes i takt med mengde/stofftype.
For tilsvarende overtredelser i andre deler
av byen skal det ifølge direktivet utstedes forelegg på 3 000 kroner.»

Forhøyede bøtesatser i belastede områder
Politiet har muligheten til å legge høyere bøter for
narkotikalovbrudd begått i områder som på forhånd er definert som særlig belastet. I både Oslo
og Bergen har det vært definert slike områder,
knyttet til utordringer med åpne russcener. Et
høyere kontroll- og straffenivå er ment å bidra til å
motvirke spredningsfare, ordensforstyrrelse og
kriminalitet i åpne russcener.
I direktiver for henholdsvis Oslo og Vest politidistrikt omtales muligheten for å sette bøtesatsene vesentlig høyere i forhåndsdefinerte geografiske områder.4 Politiet i Bergen innførte i
perioden 2014–2017 forhøyede bøtesatser i tre
soner av sentrum i tilknytning til åpne russcener,
men dette praktiseres ikke lenger i dag. I Oslo er
det i 2019 definert tre områder der det gis anledning til bruk av høyere bøtesatser.5 Når disse forhøyede bøtene ilegges skal det som hovedregel
skrives inn i selve forelegget, at «bøtesatsen er
forhøyet under henvisning til at forholdet har
skjedd i et definert område der det skjer omfattende omsetning av narkotika og at denne omsetningen skjer åpenlyst».6
En beskrivelse av slik praksis er offentliggjort
i en avgjørelse av Borgarting lagmannsrett fra
2013:7
«Oslo politidistrikt iverksatte i juni 2011 en særlig innsats mot de åpne rusmiljøene i Oslo. I
særlig belastede områder, med åpenlys omsetning av narkotika, og som er sterkt trafikkerte
og beferdete, ble det satt inn vesentlig mer synlig og sivilt politi, personer som kjøpte eller
solgte narkotika ble i langt større utstrekning
bortvist, og det ble etablert bedre samarbeid
med blant annet helsevesenet og barneverntjenesten. Videre ble i det påtaledirektivet
4
5

6

7

Oslo politidistrikt (2019) s. 14. Vest politidistrikt (2018).
Det fremgår av Oslo politiets opplysninger til utvalget at
hva som har vært ansett som «belastende områder» har
variert siden den forhøyede foreleggspraksisen ble innført
i 2010. Per i dag er det tre områder som er definert som
«belastende» der det skjer omfattende og åpenlys omsetning av narkotika og det blir gitt forhøyede bøter for narkotikabefatning. Det ene området avgrenses av Oslo sentralstasjon og gatene Bispegata, Rådhusgata, Dronningens
gate og Biskop Gunnerus' gate. Det andre området er på
Vaterland, og det tredje dekker et område på Nedre
Grünerløkka.
Et felles bøtedirektiv for Oslo, Øst, Sør-Øst, Agder og SørVest politidistrikt er nå under utarbeidelse. Utvalget har fått
opplyst at det i det nye bøtedirektivet blant annet vil bli en
tydeligere grense mellom besittelse og oppbevaring. I tillegg vil satsene for heroin forhøyes og likestilles med de
satsene som nå gjelder for kokain/amfetamin.
Dom avsagt 2. mai 2013 (LB-2012-205425).

I det konkrete tilfellet som lagmannsrettssaken
gjaldt, var tiltalte idømt et forelegg satt til direktivets minstesats på kr 10 000 for besittelse av 19
Rivotril-tabletter à to milligram. Ifølge lagmannsrettens dom injiserte tiltalte heroin og brukte
Rivotril ulovlig for å dempe sosial angst, og han
hadde en «utvilsomt stram» økonomi. Lagmannsretten ga uttrykk for «stor forståelse for at boten
rammer ham hardt, og at den for ham framstår
som urimelig høy», men fant ikke at dette kunne
begrunne å redusere botens størrelse.
I en annen dom avsagt av Borgarting lagmannsrett i 2013 ble tiltalte idømt en bot på kr
14 000 for besittelse av 0,49 gram heroin og for å
ha brutt pålegg gitt av politiet samme dag om å
holde seg borte fra nedre del av Karl Johans
gate.8 Sistnevnte dom ble anket til Høyesterett,
idet det ble anført at praksisen stred mot likhetsprinsippet og evneprinsippet for utmåling av
bøter. Høyesteretts ankeutvalg sluttet seg til
Borgarting lagmannsretts tidligere vurdering av
de forhøyede bøtesatsene og tillot ikke anken
fremmet.9

10.2.2 Subsidiær fengselsstraff
Dersom overtrederen er over 18 år, skal det ved
utmåling av bot fastsettes en subsidiær fengselsstraff som kan fullbyrdes dersom boten ikke betales og ikke kan inndrives, jf. straffeloven § 55 og
straffeprosessloven § 456 annet ledd første punktum. Imidlertid skal subsidiær fengselsstraff bare
kunne idømmes når den bøtelagte har evne til å
8
9

Dom avsagt 22. april 2013 (LB-2013-11372).
Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning avsagt
1. oktober 2013 (HR-2013-2052-U).
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betale boten, eller allmenne hensyn taler for fullbyrding. Fra 1. mai 2019 har det blitt mulig å sone
bøtestraff gjennom samfunnsnyttig tjeneste etter
straffegjennomføringsloven § 16 a. Formålet er å
gi personer som ikke klarer å betale, en mulighet
til å gjøre opp for seg uten å måtte sone i fengsel.
Friomsorgen har ansvaret for gjennomføringen av
bøtetjenestene. Personen må selv søke kriminalomsorgen om å få sone straffen gjennom samfunnsnyttig arbeid. Etter forskrift om straffegjennomføring § 8-2 skal timetallet tilsvare 2 timer
bøtetjeneste for hver dag av den subsidiære fengselsstraffen.
Det er Statens innkrevingssentral som har
ansvaret for inndrivelse av bøter, jf. lov om Statens
innkrevingssentral § 1. Boten skal forsøkes inndrives i tre år. Det påligger innkrevingssentralen å
følge god «inkassoskikk». Dersom personen ikke
betaler, forsøkes det å ta dekning i skyldnerens
eiendeler, lønn eller trygd.10 I tilfeller der boten
ikke kan inndrives, sendes anmodning om soning
av bøter til politidistriktene, som treffer vedtak om
soning. Et alminnelig utgangspunkt for fastsettelsen av den subsidiære fengselsstraffen er 2 dager
per kr 1000.11
På forespørsel fra utvalget har Statens innkrevingssentral opplyst at det ble sendt 6091 anmodninger om bøtesoning i 2017 og 5584 anmodninger om bøtesoning i 2018, hvorav henholdsvis
125 og 107 anmodninger gjaldt soning i et annet
nordisk land. Disse anmodningene gjelder imidlertid ikke bare narkotikakriminalitet. Det har
ikke latt seg gjøre å hente ut grunnlagsdata om
de underliggende lovbruddene i sakene som den
enkelte anmodning om soning knytter seg til.
Statens innkrevingssentral har derfor ikke kunnet oppgi det nøyaktige antallet døgn bøtesoning
som knytter seg til bøter for overtredelse av legemiddelloven.
Utvalget har fått opplyst fra Politidirektoratet
at politiet ikke fører statistikk over hvilke personer som blir innkalt til bøtesoning, og at Kriminalomsorgsdirektoratet ikke registrerer kriminalitetstypen som ligger til grunn for bøter som subsidiær fengselsstraff sones for. Det foreligger derfor ikke statistikk som gjør det mulig å tallfeste
omfanget av soning av fengselsstraff på grunnlag
av bøter som utskrives for overtredelse av legemiddelloven.

10.2.3 Bortvisning og bøtelegging for ikke
å etterkomme pålegg
Oppholdsforbud er et av tiltakene som er brukt i
Portugal-modellen (se kapittel 6). Å vurdere ulike
aspekter av Portugal-modellen er en del av utvalgets mandat, og den norske lovhjemmelen for og
praktiseringen av oppholdsforbud i form av
bortvisning har derfor interesse. Bortvisningssakene er et av politiets mange virkemidler utenfor straffesak. Imidlertid kan slike saker i mange
tilfeller likevel ende med straff i form av bøteforelegg, og spørsmålet berøres derfor i denne sammenheng.
Oppholdsforbud eller bortvisning blir av politiet betraktet som en hensiktsmessig og skadereduserende tilnærming og er et ofte benyttet
virkemiddel i tilknytning til åpne russcener. I politiets handlingsplaner fremgår det at politiet skal
prioritere bruk av bortvisningshjemlene for å forebygge åpenlys bruk og befatning med narkotika.12 Bortvisning eller oppholdsforbud, jf. politiloven § 7, er ikke et straffetiltak, men politiets
hjemmel til å håndheve den offentlige ro og
orden. Paragrafen er ikke spesielt utformet med
henblikk på rusmiddelbrukere, men blir svært
hyppig brukt i politiets arbeid for å «avverge og
stanse lovbrudd», jf. politiloven § 7 tredje ledd.
Bortvisning blir anvendt overfor ruspåvirkede
personer det er grunn til å «mistenke» for å være i
befatning med narkotika,13 for å hindre offentlig
og åpenlys kjøp, bruk, salg og besittelse av narkotika, og for å forhindre annen kriminalitet når det
er nærliggende fare for det.
Et vedtak om bortvisning blir gitt av den
enkelte patrulje på grunnlag av egne observasjoner eller på grunnlag av informasjon som følge av
spaning. Et bortvisningsvedtak angir tidsrom for
bortvisningen, navn på den bortviste og eventuelle unntak fra forbudet om opphold (for eksempel for å gi adgang til lavterskeltilbud/hjelpetiltak
eller bolig), se figur 10.1. Dersom for eksempel
personen bruker lavterskeltilbudene som befinner seg innenfor den angitte bortvisningssonen til
måltider, blir dette normalt godtatt av politiet og
skrevet på vedtak om oppholdsforbud i det konkrete tilfellet.
Det finnes ikke noen oppdatert oversikt over
det totale omfanget av bortvisninger, men basert
12
13

10
11

Holmboe (2017) s. 19.
Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 452.
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POD (2019b) s 8.
Vedtakene om bortvisning blir i politiets rettshåndhevelse
ofte kort begrunnet med «mistanke nark.», uten at det
skriftlig blir forklart nærmere omstendighetene for dette
mistankegrunnlaget, se Lundeberg og Mjåland (2017).
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Figur 10.1 Kart over bortvisningsområde i Bergen sentrum. Den bortviste får tildelt dette kartet av politiet og
blir pålagt å holde seg borte fra det angitte området i 24 timer. Hvis dette pålegget brytes, utferdiges det et
bøteforelegg. I 2019 ble dette forelegget oppgitt til å være 6000 kroner.
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på tidligere undersøkelser – og at bortvisning
fremstilles som en av politiets hovedstrategier – er
det grunn til å tro anta antallet er stort.14 Dette
underbygges av tall som viser at fra sommeren
2011 til 2015 ble det gitt omtrent 37 000 bortvisninger fra de åpne rusmiljøene i Oslo.15
Dersom en person bryter et oppholdsforbud
ilagt av politiet, kan vedkommende straffes, jf.
politiloven § 30 jf. §§ 5 og 7. I praksis blir slike
saker avgjort med bøteforelegg.
Det foreligger ikke tall over hvor mange som
blir bøtelagt for å bryte et ilagt oppholdsforbud,
men en undersøkelse i 2012 fant at dette skjedde i
6 prosent av i alt 5719 bortvisningsaker, noe som
må regnes som et relativt høyt antall.16

10.2.4 Utfordringer med bruk av bøtestraff
for bruk av narkotika og andre
narkotikarelaterte lovbrudd
I vår rettstradisjon er det et grunnleggende skille
mellom bot og fengsel. Fengsel blir betraktet som
en strengere straff, som ikke skal idømmes i stedet for bot, selv om den tiltalte ønsker det.17 Regelen i straffeloven § 55 om at det skal fastsettes en
subsidiær fengselsstraff ved bøtelegging, innebærer likevel at en del personer med svak økonomi fengsles i bøtesaker.18 Problemet på narkotikaområdet underbygges av at det er en overrepresentasjon av personer fra sosioøkonomisk
vanskeligstilt bakgrunn som blir anmeldt, og som
dermed kan ha dårligere betalingsevne enn
andre.19 I mange tilfeller har personer med rusproblemer også store, sammensatte utfordringer
14

15
16
17

18
19

I den såkalte Plata-aksjonen i Oslo, som startet i 2004, ble
politiloven § 7 brukt til å fatte 2042 bortvisningsvedtak, se
Olsen og Skretting (2006) s. 69. Nafstad fant at 5719 bortvisningsvedtak ble fattet i området rundt Oslo S i løpet av et
halvt år i 2011, se Nafstad (2012) s. 114. En spørreundersøkelse gjort i Bergen viste at 50 prosent av brukerne i åpne
russcener hadde opplevd å bli bortvist en eller flere ganger,
se Lundeberg og Mjåland (2017). I Aftenposten 23. november 2012 vises det til en artikkel i Oslo-politiets internblad
om at det i løpet av et år var registrert 13 046 bortvisninger,
og at de fleste vises bort fordi de er i området for å kjøpe
narkotika, se Kvilesjø og Hofoss (2012).
Disse tallene er innhentet fra politiet av Larsen (2016).
Nafstad (2012).
Morten Holmboe diskuterer disse prinsipielle spørsmålene
knyttet til bøter og subsidiær fengselsstraff i Holmboe
(2016) og Holmboe (2017).
Holmboe (2016).
Ung i Oslo-undersøkelsen gjennomført i 2018 viste at bruken av cannabis var høyere blant ungdom med foreldre
med høy utdanning. Willy Pedersen og Tilmann Von Søest
(2019) viser imidlertid i en nylig undersøkelse at risikoen
for å bli «tatt» av politiet var mer enn syv ganger høyere for
ungdom som har foreldre med lav utdanning, når andre forhold er like. Se Pedersen og Von Soest (under publisering).

217
Kapittel 10

av ulik art, blant annet psykiske lidelser; de lever
under ustabile og midlertidige boforhold, har
mangelfull tilknytning til arbeidslivet og stor gjeld
fra før.20 En bot vil i en slik situasjon kunne innebære en ikke ubetydelig økonomisk belastning og
påføre en ytterligere psykisk og sosial byrde i en
allerede krevende hverdag.
Et rettssikkerhetsproblem som har blitt
påpekt, er at den som nekter å vedta en bot, normalt ikke får rettshjelp og oppnevnt offentlig
betalt forsvarer, jf. straffeprosessloven § 96 annet
ledd nr. 2.21 Et problem med en bøteleggingssituasjon kan også være at noen opplever at de blir
presset til å vedta boten uten tilstrekkelig
betenkningstid, på tross av at de selv mener de
ikke har gjort noe som er beviselig straffbart.22
Enkelte brukere oppgir også at de har vedtatt et
forelegg de ikke helt forstår grunnlaget for. I noen
situasjoner kan påvirkning av rusmidler svekke
vurderingsevnen i kontakten med politiet. Videre
kan det forhastede ved situasjonen være drevet av
en opplevelse av stigma eller ubehag ved å snakke
ytterligere med politiet av frykt for å kunne bli
innbrakt til avhør og mulighet for ytterligere inngripen og fare for påfølgende abstinensreaksjoner.
Selv om subsidiær fengselsstraff lenge har
vært kritisert for å ramme sosialt skjevt,23 ble ordningen opprettholdt i den nye straffeloven av
2005. Bakgrunnen var en overbevisning om at
trusselen om fengselsstraff ble ansett å være nødvendig for å skape et betalingspress.24 Samtidig
ble det lagt vekt på at det kan være i strid med den
alminnelige rettsfølelsen i befolkningen dersom
tilbakefallsforbrytere som ikke betaler sine bøter,
kan unngå fengsel. Denne tilbakefallsproblematik20

21
22
23
24

Det er gjort noen undersøkelser av rusbruk, helse og livssituasjon, sosiale kjennetegn og bakgrunn av deltagere i de
åpne russcenene. Gjersing og Sandøy undersøkte i 2014 og
2017 forholdene i syv norske storbyer (Oslo, Bergen,
Trondheim, Stavanger, Tromsø, Sandnes og Kristiansand)
og Lundeberg og Mjåland (2017) kartla brukere i Bergen i
2015. Disse undersøkelsene viser at brukere som frekventerer de åpne russcenene, ofte er preget av langvarig og
omfattende misbruk av tyngre stoffer og er en økonomisk
vanskeligstilt gruppe med en opphopning av levekårsutfordringer, som har omfattende hjelpebehov. 85 prosent oppgir trygd og sosialhjelp som sine inntektskilder. Omtrent
tre av fire av brukerne er menn, og de fleste er i 40-årene.
Halvparten av dem oppgir å være i LAR. 65 prosent oppgir
at de hadde hatt én eller flere overdoser i løpet av livet.
Unge og rekreasjonsbrukere er i liten grad til stede på de
åpne russcenene. Se Gjersing og Sandøy (2014) og Lundeberg og Mjåland (2017).
Holmboe (2016 og 2017).
Nafstad (2012).
Justisdepartementet diskuterte blant annet ordningen som
et «gjeldsfengsel», se Holmboe (2017).
Homboe (2016).
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ken er særlig aktuell på narkotikafeltet, der gjentatte lovbrudd kan være knyttet til en persons
avhengighetsforhold til narkotika. Den avskrekkende effekten av bøtestraff vil dermed kunne
være særlig liten overfor marginaliserte narkotikabrukere med få ressurser og lang kriminell
historie.25
Spørsmålet om hvorvidt bøtelegging er kriminalitetsreduserende, må også ta i betraktning
hvordan den bøtelagte har skaffet betalingsmidlene, og om andre uskyldige parter blir skadelidende. Statens innkrevingspraksis gir grunn til
å spørre om ikke pengene ofte er skaffet enten
ved at andre betaler boten, ved at betalingen går
ut over forsørgelsen av familien, eller ved at det
begås nye lovbrudd.26 I de tilfeller der en narkotikasak avgjøres med bøtestraff, fremstår det
nærliggende å anta at det i en del tilfeller kan
medføre at den bøtelagtes familie eller andre
nærstående betaler boten for å skåne personen
fra fengselsoppholdet. Mange problembrukere
er gjeldsbelastet og har få muligheter til å skaffe
seg inntektsbringende arbeid. En kartlegging
viser at 26 prosent av dem som sitter i fengsel,
har ubetalte bøter,27 og det kan antas at mange
av dem har problemer med narkotika (se punkt
10.5).28 Gjeld, narkotikaproblemer og kriminalitet er ofte tett knyttet sammen. Straffedømte personer med gjeldsbyrder på grunn av ubetalte
bøter og annen gjeld har større vanskeligheter
med å få innpass i det ordinære arbeidsmarkedet
og vil dermed kunne være mer tilbøyelig til å
løse pengeproblemer på ulovlig vis.29 Dette vil i
så fall stride mot straffens formål.
Straff overfor særlig vanskeligstilte brukere av
narkotika kan dermed få utilsiktede konsekvenser
for den enkelte og samfunnet og ramme uskyldige
barn og familier sosialt og økonomisk.
Samlet sett fremstår rusavhengige dårligere
stilt til å ivareta sine interesser i beslutningsprosesser knyttet til narkotikaovertredelser når forelegg ilegges, inndrives og overprøves.30
Et annet problem med bøtesoningen er den
lange ventetiden fra boten blir ilagt, til det blir
avklart om, når og hvor boten skal sones. Venting
25

26
27
28
29
30

Siktede for narkotikalovbrudd har høyere tilbakefallsprosent enn siktede i andre lovbruddsgrupper, se Thorsen, Lid
og Stene (2009).
Holmboe (2017).
Revold (2015) s. 46.
I underkant halvparten av dem som sitter i fengsel, oppgir å
ha et narkotikaproblem, se Bukten m.fl. (2016).
Todd-Kvam (2019).
Gatejuristen har imidlertid gitt fri rettshjelp til mange brukere og har fremmet flere slike saker for domstolen.

blir av mange oppfattet som et mer destruktivt element av straffen enn selve soningen.31 Mange
straffedømte rapporterer at ventingen har en
rekke negative konsekvenser for personens muligheter til livsutfoldelse og deltagelse i produktive
aktiviteter. Uavklarte saker knyttet til ubetalte
bøter over et lengre tidsrom fører til større passivitet og usikkerhet knyttet til fremtiden og kan
skape problemer for planleggingen og oppfølgingen av hjelpetjenester personen benytter seg av.
Korte fengselsopphold, som bøtesoninger
innebærer, skaper også dårlige betingelser for å gi
et konstruktivt innhold i straffen for å kunne motivere den enkelte til å ta imot hjelp. Utilstrekkelig
tid vanskeliggjør muligheten for å igangsette konstruktive tiltak og oppfølging ved behov. Mangel
på behandlingstiltak vil i verste fall kunne bidra til
å gjøre den betydelig forhøyede overdoserisikoen
som er påvist ved løslatelse, enda høyere.32
Den ovennevnte kritikken mot bøtesoning
førte til at det som tidligere omtalt (se punkt
10.2.2 ovenfor) fra 1. mai 2019 har blitt innført et
nytt straffetiltak. Etter en lengre prøveordning er
det blitt mulig å sone bøtestraff gjennom samfunnsnyttig tjeneste etter straffegjennomføringsloven § 16 a.33 Antallet som søker bøtetjeneste, er
imidlertid betydelig lavere enn antatt.34 Dette kan
ha sammenheng med at «[d]en som er i stand til å
gjennomføre tjenesten, slipper med det; den som
er for nedkjørt til å gjennomføre noen tjeneste,
risikerer fengsel», som Morten Holmboe uttrykker det.35 I en evalueringsrapport som ble utgitt i
2015, vises det til forhold som gjør at bøtetjenesten ikke er egnet for alle.36 Et hovedproblem som trekkes frem er at målgruppen for bøtetjenesten har utfordringer på en rekke livsområder. Rusproblemer, ustabile boforhold og svak tilknytning til lokalmiljøet fremstilles som hovedårsaker.
31

32

33
34
35
36

Laursen, Mjåland og Crewe fant på bakgrunn av intervjuer
med 200 innsatte i syv ulike norske fengsler at ventetiden
kunne oppleves som verre enn straffen, og at ventingen var
en psykisk belastning som førte til mindre engasjement,
deltagelse og livsmestring, se Laursen, Mjåland og Crewe
(2019).
Ødegård mfl. fant at risikoen for overdosedødsfall var ti
ganger høyere de to første ukene etter løslatelsen, se Ødegård mfl. (2010). Bukten mfl. fant at 85 prosent av alle dødsfall som skjer innen en uke etter løslatelsen, skyldes overdoser, se Bukten mfl. (2017).
Ordningen trådte i kraft for kriminalomsorgen i øst, sør og
vest 1. mai og i sørvest og nord fra 1. oktober.
Meld. St. 12 (2014–2015) Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen.
Holmboe (2016b)
Denne prøveordningen ble evaluert i 2015 av Birgitte Langset Storvik, se Storvik (2015).
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10.3 Påtaleunnlatelse
10.3.1 Oversikt
Påtalemyndigheten kan unnlate å påtale en straffbar handling selv om det er bevist at vilkårene for
straffbarhet er oppfylt, når «helt særlige grunner
tilsier det», jf. straffeprosessloven § 69 første ledd.
Påtaleunnlatelse er en såkalt positiv påtaleavgjørelse som konstaterer straffskyld, og må ikke forveksles med at forholdet henlegges. Påtaleunnlatelse kan være ubetinget eller betinget. Ubetinget påtaleunnlatelse innebærer et fritak for videre
straffeforfølgning, mens betinget påtaleunnlatelse gis på vilkår om at vedkommende i en nærmere fastsatt prøvetid ikke gjør seg skyldig i en ny
straffbar handling, jf. § 69 annet ledd. Det kan
dessuten settes bestemte vilkår for reaksjonen,
slik det fremgår av straffeloven § 37. Selv om det
formelt sett er påtalemyndigheten som fastsetter
vilkår, vil det i praksis bli avklart med siktede om
personen samtykker til eventuelle vilkår som
alternativ til påtale. Straffeprosessloven § 69
tredje ledd tredje punktum fastsetter at den siktede «så vidt mulig» skal få uttale seg om vilkårene før de fastsettes. De vilkårene som er mest
relevant i saker som omhandler befatning med
narkotika til egen bruk, er kravet om å avstå fra å
bruke rusmidler og avgi nødvendige rusprøver, jf.
straffeloven § 37 bokstav d og/eller å gjennomgå
ulike former for behandlingstiltak for å motvirke
misbruk, jf. straffeloven § 37 bokstav e. De særlige vilkår knyttet til å gjennomføre narkotikaprogram med domstolskontroll behandles under
punkt 10.5.4. Vilkår knyttet til gjennomføring av
strafferettslige reaksjoner i konfliktråd behandles
under punkt 10.4.
I 2017 ble det utferdiget 2058 påtaleunnlatelser, hvorav 1434 gjaldt brudd på legemiddelloven.37 I underkant av halvparten av sakene
(44 prosent) er påtaleunnlatelsen gjort betinget.38
De fleste av disse gjaldt brudd på legemiddelloven; 74 prosent av sakene var betingede påtaleunnlatelser som følge av brudd på legemiddelloven, 17 prosent for straffeloven og 8 prosent for
brudd på begge lover. Ungdom i alderen 15–20 år
utgjorde 70 prosent av alle saker med betinget
påtaleunnlatelse, det vil si omtrent 490 saker.39
37
38

39

POD (2019b).
Jf. Politidirektoratets statistikk over påtaleunnlatelser 2017.
Betinget påtaleunnlatelse ble gitt i 913 av de totalt 2058
antall påtaleunnlatelsessakene i 2017. Dette omfattet både
brudd på straffelovens § 231 og legemiddellovens § 31.
SSB tabell 10624, tall oppgitt i Oslo Economics’ rapport, se
digitalt vedlegg s. 31.

219
Kapittel 10

Hvilke vilkår som ble gitt ved disse påtaleunnlatelsene, fremgår ikke av statistikken, men trolig gjelder det i hovedsak såkalte ruskontrakter (se
under). Det er ikke kjent hvilke type(r) rusmidler
sakene omfattet.
Påtaleunnlatelse er i liten grad brukt for overtredelse av legemiddelloven for voksne, selv om
rehabiliterende hensyn skulle gjøre seg gjeldende. Betinget påtaleunnlatelse var også en ubetydelig reaksjonsform for unge på begynnelsen av
2000-tallet.40 Imidlertid har påtalemyndigheten
her endret sin praksis. Betinget påtaleunnlatelse
er nå den mest brukte reaksjonsformen mot unge
i aldersgruppen 15–17 år.41 Bakgrunnen er at ileggelse av forelegg ble betraktet som en lite hensiktsmessig reaksjon overfor unge, fordi det ble
antatt å ha en liten rehabiliterende effekt. I riksadvokatens rundskriv nr. 2/2014 om narkotikasaker fremgår det at påtaleunnlatelser bør anvendes i stedet for bot:
«Påtaleunnlatelse med prøvetid kan være en
særlig egnet straffereaksjon overfor unge lovbrytere ved mindre alvorlig narkotikalovbrudd, hvor formålet er å forebygge videre rusbruk, og/eller stimulere til fortsatt rehabilitering. Særlig for ungdom mellom 15 og 18 år bør
slike reaksjoner anvendes framfor illeggelse av
bot.»42
I aldersgruppen 15–17 år ble betinget påtaleunnlatelse i 2014 brukt dobbelt så ofte som forelegg.43

10.3.2 Påtaleunnlatelse med vilkår om
ruskontrakt med oppfølging og
rustesting
Selv om bruken av påtaleunnlatelser er omfattende, finnes det ikke mange studier gjort av
påtaleunnlatelse med vilkår om oppfølging og
bruk av ruskontrakter. Imidlertid viser undersøkelsene som er gjort, og utredningen fra Politidirektoratet44 at det er mange positive erfaringer
med enkelte tiltak. Samtidig påpekes mange problematiske forhold og flere utfordringer i
gjennomføringen.45
40
41
42
43

44

Lid (2016).
Lid, (2016) s. 55; Sandøy og Hauge (2019).
Riksadvokatens rundskriv nr 2/2014 s. 8.
Sandøy og Hauge (2019) s. 44, figur 2.2, oversikt over reaksjonstype i aldersgruppen 15–17 år, 2002–2014, basert på
tall fra Statistisk sentralbyrå.
POD (2019b).
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Det som kalles påtaleunnlatelse med «ruskontrakt», benyttes ofte overfor ungdom som har
begått mindre narkotikalovbrudd. Ruskontrakt
omtales ofte også som «ungdomskontrakt». «Ruskontrakt» kan også inngå som et frivillig tilbud i
saker med bekymring rundt rus som ennå ikke
har endt i en straffesak (se kapittel 11 punkt 11.6).
Ved påtaleunnlatelse er imidlertid «ruskontrakten» et vilkår for å slippe ordinær straff. «Kontrakten» inngås mellom på den ene side ungdommen
og foresatte og på den annen side politi og kommune. I «kontrakten» forplikter ungdommen seg
til å gjennomføre spesifiserte aktiviteter.
Beslutning om å tilby å avgjøre straffesaken
med påtaleunnlatelse med «ruskontrakt» gjøres
etter en konkret vurdering fra påtalemyndighetens side. Det kreves – som for påtaleunnlatelser for øvrig – at helt særlige grunner tilsier at
påtale unnlates, og at ikke sterke allmennpreventive hensyn taler mot denne avgjørelsesmåten.
Ung alder og rehabiliteringshensyn knyttet til
narkotikabruk kan være slike helt særlige grunner som må foreligge for å velge påtaleunnlatelse
med vilkår. En slik reaksjon brukes blant annet
for å unngå den belastning og de negative følger
en straffesak vil kunne ha for ungdommens videre
utdanning og yrkesliv.
Oppfølgingen av den enkelte ungdom som er
ilagt påtaleunnlatelse med ruskontrakt, skjer ofte
gjennom ulike former for samarbeid mellom politiet og kommunene. Vilkårene i ruskontrakten
kan for eksempel være deltagelse i ulike rusprogram i regi av kommunene, slik som hasjavvenningstiltaket Ut av tåka og andre programmer
som legger til rette for individuell oppfølging og
rehabiliterende prosesser, som Tidlig ute og
TIUR-modellen (se omtale nedenfor). Ofte er
rustesting en sentral del av kontrakten.
«Ruskontrakter» benyttes også ofte som en del
av andre alternative straffereaksjoner. Dette kan
være betinget fengselsdom, narkotikaprogram
med domstolskontroll (ND-dom), såkalt § 12soning i institusjon eller ungdomsoppfølging og
ungdomsstraff, se omtale i punkt 10.5 nedenfor.
Tiltak for og oppfølging av ungdom som
bruker narkotika, er i praksis sterkt varierende. I
flere kommuner er det imidlertid igangsatt prosjekter for å etablere og forbedre samarbeidsstrukturer samt skape rammer for en mer ensartet praksis for oppfølging og reaksjoner knyttet
til ungdommers bruk av narkotika. Noen av disse
tiltakene fremstilles i det følgende.

45

Bresil (2012); Lid (2016); Lien og Larsen (2015).

10.3.3 TIUR-modellen
TIUR-modellen (Tidlig Intervensjon – Unge og Rus,
heretter omtalt som TIUR) er et rusforebyggende
tverrsektorielt tiltak basert på SLT-samarbeidet
(samordning av lokale rus-og kriminalitetsforebyggende tiltak mellom kommune og politi, se
kapittel 11). TIUR startet først som et prosjekt,
men har nå blitt et permanent tiltak i Ringsaker
kommune. Mange av ungdommene i TIUR har
deltakelse i tiltaket som vilkår for påtaleunnlatelse.
Antallet ungdom som får oppfølgning gjennom
Tiur har økt betydelig og nær fordoblet seg i
perioden 2014-2019. I 2014 hadde TIUR 46 deltagere.46 I 2019 fikk 79 ungdommer oppfølgning
gjennom Tiur-modellen, hvorav 12 jenter og 67
gutter.47 Det er dermed en betydelig større andel
gutter i tiltaket, bare 15 prosent av de som følges
opp er jenter. Halvparten (40 unge) hadde deltagelse i tiltaket som vilkår for påtaleunnlatelse. Det
oppgis at 39 av det totale antall saker omhandler
bruk av andre typer narkotika48 enn cannabis, og
at bruk av andre stoffer preger sakene i stadig
større grad. De siste årene rapporterer flere særlig om bruk av MDMA og kokain.
Målet med TIUR-tiltaket er å forebygge at ungdom som har prøvd narkotika, fortsetter bruken
og får problemer knyttet til rusmidler og kriminalitet. I håndbok for TIUR-modellen er målet angitt
slik:
«Forebygge at ungdom i alder opp mot 24 år,
som har debutert med narkotika, opprettholder sitt [sic] bruk med fare for å utvikle avhengighet og varige problemer knyttet til rus og
kriminalitet. Virkemidler skal blant annet bestå
av tidlig intervensjon, tverrprofesjonelt samarbeid og individtilpassede tiltak.»49
Gjennom etableringen av TIUR ønsket man å
utvikle en god samarbeidsstruktur mellom politi
og kommune i det rusforebyggende arbeidet. Tiltaket inkluderer barneverntjenesten, ungdomskontakten, NAV, helsestasjon for ungdom og
politi, som sammen har utviklet kompetanse og
metoder for tverrfaglig samarbeid. Samarbeids46
47
48

49

Baklien og Bye (2017) s. 11.
Opplysningene er gitt av TIUR på epost 3. desember 2019.
De andre narkotiske stoffene ungdommen forteller at de
bruker er MDMA, kokain, amfetamin, LSD, fleinsopp og
diverse tabletter, både ulike «adhd-medisiner», benzodiazepiner og opioider. Hva som oppgis som mest brukt varierer, men flere forteller om bruk av MDMA og kokain.
Sykehuset Innlandet HF (2017) s. 6.
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formen skal sørge for en bedre organisering, med
tydelige regler for koordinering, kommunikasjon
og avklarte roller, oppgaver og funksjoner i
behandling av den enkelte sak. TIUR tilstreber
også høy grad av foreldremedvirkning.
De obligatoriske virkemidlene i TIUR består
av avdekking og kartlegging av bruk av narkotika,
oppfølging av enkeltungdom med samtaler, urinprøvekontroll hos politi eller hos helsesykepleier
og en avslutningssamtale. Formålet med TIURmodellen er å tilby en rekke tiltak som gjør det
mulig å gi et helhetlig tilbud tilpasset den enkelte
ungdoms særlige behov.
Tradisjonelt er det politiet som har hatt den
viktigste rollen i å avdekke bruk av rusmidler. Et
viktig mål for TIUR var å styrke den tverretatlige
kunnskapen om narkotikabruk og å sørge for god
avdekkingskompetanse blant alle som arbeider
med ungdom, herunder ansatte i ungdomsskoler,
videregående skole, barnevern, ungdomskontakt, ungdomshelsetjenesten, NAV, psykisk helseog rustjenester, fritidsklubber og politi. Denne
kompetansehevingen har bidratt til at ansatte i
skoler og andre tjenester nå i større grad enn tidligere avdekker rus og narkotikabruk blant ungdom.50
Tidligere har det vært politiet som har stått for
urinprøvekontroll. TIUR-modellen har også gitt
muligheter for at ungdom på frivillig basis avtaler
å gjennomføre urinprøvetesting på helsestasjon
for ungdom. Det kan være mer hensiktsmessig og
mindre belastende å la helsepersonell utføre
denne kontrollen, uten unødig involvering av politiet. Krav om rustesting vil følge av vilkårene ved
påtaleunnlatelsen. Lege, sykepleier, helsesekretær eller bioingeniør skal etter helsepersonelloven § 12 tredje ledd ta blodprøve eller lignende
rusprøve på anmodning fra politiet.
Skolen som samarbeidspartner er en vesentlig
del av TIUR-tenkningen. SLT-oppvekstteam, som
er etablert på alle ungdomsskoler og videregående skoler i Ringsaker, fungerer som en informasjonsdelings- og erfaringsutvekslingskanal, der
konkrete bekymringer og informasjon om tiltak
drøftes. Når skolen får kjennskap til at en elev
enten bruker narkotika eller er i et risikomiljø for
bruk, skal foresatte varsles og informeres om
TIUR.
Skolene kan også anonymt søke råd og veiledning hos ungdomskontakten eller politiet om konkrete saker ved mistanke om narkotikabruk.
Videre kan skolen være arena for samarbeidsmøter mellom ungdom, foresatte og instanser

som følger opp eleven gjennom TIUR. Utover
dette skal skolen bidra med aktivt informasjonsarbeid overfor foreldre for å øke kunnskapsnivået
om rusmidler og gi råd om hvordan de kan oppdage bruk av narkotika, og hvordan de kan håndtere dette best mulig.
Det er utarbeidet en rekke veiledere og maler
for gjennomføring av TIUR som tydeliggjør
ansvarsforhold, oppgaver, regler og saksbehandling, og som gjør at tiltaket fremstår som mer ensartet og helhetlig for berørte parter.51
TIUR-prosjektet ble evaluert i 2016.52 Det ble
gjennomført intervjuer med ansatte (10) og ungdom (19) som hadde deltatt i tiltaket. Dataene i
evalueringen er ikke tilstrekkelige til å se klare
årsakssammenhenger, og resultatene kan være
preget av en seleksjonseffekt, ved at ungdommer
med positive erfaringer fra tiltaket kan være overrepresentert. Undersøkelsen gir heller ikke svar
på de langsiktige virkningene. Samtidig kan
undersøkelsen gi kunnskap om hvorfor noen ungdommer har hatt overveiende gode erfaringer
med TIUR.
I prosjektevalueringen var det avdekking av
bruk av narkotika, urinprøver og samtaler med
ungdomskontakt ungdommene trakk frem som
de mest sentrale tiltakene i TIUR. Opplevelsen av
en bedring av ungdommers livssituasjon var for
mange særlig knyttet til jevnlige samtaler med
ungdomskontakten. Samtalene bidro til en
bevisstgjøring om egen rusmiddelbruk og farene
knyttet til fortsatt bruk.
Tiltaket synes å ha best resultater på ungdommene som fra før hadde en problematisk livssituasjon, med dårlig fungeringsnivå i skole- og jobbsammenheng, problembruk av rusmidler og psykiske utfordringer. Det ser dermed ut til at de som
trenger mest hjelp og støtte, opplever tiltaket som
mest nyttig. For dem bidro deltagelsen til endring
på flere livsområder, med større stabilitet og
bedre mestring av familierelasjoner, skole og jobb
og mindre skadelig bruk av rusmidler. Dette er
interessant, da andre undersøkelser av bruk av
ruskontrakt tyder på at særlig vanskeligstilt ungdom kan ha lavere fullføringsgrad og dårligere
utbytte enn mer ressurssterke ungdommer (se
kapittel 11, punkt 11.6).53 Mulighetene for individuell tilpasning og om hjelpehensyn er styrende
for oppfølgingen, kan være avgjørende for et godt
resultat.54 Foreldrenes ulike ressurser og forut51
52
53

50

Baklien og Bye (2017).
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Sykehuset Innlandet HF (2017).
Baklien og Bye (2017).
Lien og Larsen (2015).
Lien og Larsen (2015).
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setninger for å gi ungdom støtte vil uansett kunne
gjøre noen unge mer utsatt enn andre.
Ungdommene i undersøkelsen hadde imidlertid i liten grad fått individtilpassede tiltak utover
de obligatoriske. Dette kan synes påfallende, da
noen av deltagerne oppgav å ha utfordringer på
mange livsområder.
For de ungdommene som opplevde å ha en tilfredsstillende livssituasjon, og som mestret venneog familierelasjoner og skole på en god måte, var
det ikke ventet at tiltaket nødvendigvis ville føre til
en vesentlig endring. Det ble lagt vekt på at den
rusforebyggende målsettingen i møte med disse
relativt velfungerende ungdommene først og
fremst er å endre deres holdninger til bruk av narkotika for å forebygge videre bruk og hindre problembruk. Undersøkelsen viste at selv om noen
av ungdommene fortsatt hadde en liberal holdning til narkotika (det vil her si hovedsaklig
cannabis) etter gjennomføring av tiltaket, valgte
likevel mange å ikke bruke det.
Undersøkelsen viste også at både ungdom, foreldre og ansatte i tiltaket har opplevd urinprøvekontroll som et konstruktivt virkemiddel. Ungdommene selv sier at kontrollene hjalp dem å
avstå fra narkotikabruk. Det ga dem en mulighet
for en (rusfri) pause, der de fikk anledning til å
reflektere rundt sitt forhold til rusmidler og konsekvensene av bruk. Kontrollformen har også
bidratt til å gjenopprette tillitsforholdet til foresatte, idet det ga dem større trygghet om at ungdommen holder seg rusfri.
Kontakten med politiet blir imidlertid opplevd
som mer sammensatt. Selve avdekkingen opplevde mange som belastende og stigmatiserende
ved å bli definert som kriminell. Samtidig ble det å
bli tatt av politiet fremstilt som et konstruktivt vendepunkt, ved at rusmiddelbruk ble oppdaget.
Ungdommene med størst problemkompleks opplevde at dette bidro til at de fikk bedre og tettere
oppfølging i hjelpeapparatet.
Evalueringen viser til at TIUR-samarbeidet har
ført til kompetanseøkning om cannabis og andre
rusmidler som har bedret de involvertes forutsetninger for å fremstå som balanserte og troverdige
i formidlingen og samtalen om bruk av rusmidler
med ungdommen og foreldre.
Samarbeidsmetodikken i TIUR kan ha overføringsverdi til andre områder innen rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Imidlertid kan det
synes som det brukes svært mye ressurser på
samarbeidsmøter, samtidig som det er uklart hvordan den enkelte ungdom blir involvert og opplever
medvirkning. I handlingsplanen står det relativt
lite om hvordan TIUR sikrer at ungdommenes

ønsker, behov og interesser blir ivaretatt gjennom
de relativt omfattende og inngripende tiltakene og
prosessene som deltagelse i TIUR innebærer.
TIUR fremstår som en ressurskrevende samarbeidsmodell, og tiltakene er relativt omfattende
og inngripende, noe som ikke alltid vil være nødvendig overfor ungdom som i hovedsak mestrer
livet sitt tilfredsstillende, og som ikke har rusproblemer. Etter utvalgets oppfatning er det viktig
med mer forskning på effekter og resultater av
slike tiltak for å vurdere hvorvidt bruk av slike
alternative straffereaksjoner kan anses kostnadseffektivt og forholdsmessig.

10.3.4 Tidlig ute
Tidlig ute er et rus- og kriminalitetsforebyggende
tiltak i samarbeid mellom Hordaland politidistrikt,
Bergen kommune og Helse Bergen, som ble startet i 2009. Deltagere er ungdom fra 15 til 25 år
som begår narkotikarelatert kriminalitet og blir
oppdaget av politiet. De som samtykker til deltagelse, får påtaleunnlatelse for narkotikalovbruddet og forplikter seg til seks måneders oppfølging
og to års prøvetid. I perioden 2009–2017 har 229
personer deltatt i Tidlig ute. I 2017 var antallet 79,
og i 2018 var det 91 deltagere. 42 av dem var
under 18 år.
Det er Utekontakten i Bergen som er ansvarlig
for gjennomføringen av Tidlig ute. De sakene Utekontakten får, kommer på oppdrag fra politiet.
Ofte kan dette gjelde ungdom som Utekontakten
ikke kjenner fra før. Dette utgjør en betydelig forskjell fra Utekontaktens øvrige saker, der de selv
definerer hvem som skal tilbys oppfølging, ofte
basert på langvarig kontakt og tillitsforhold med
ungdom som selv ønsker oppfølging.
Når Utekontakten får forespørsel om å følge
opp en ungdom med påtaleunnlatelse, betyr det at
ungdommen har samtykket til å delta i Tidlig ute
og til at den videre oppfølgingen skal gjøres av
Utekontakten. Selv om frivillighet er utgangspunktet når ungdommen møter Utekontakten,
bruker kontaktpersonen i Utekontakten tid på å
undersøke hvorvidt deltagelse i tiltaket er basert
på et reelt samtykke, og på å snakke med ungdommen om hvorvidt motivasjonen for endring er
iboende eller skapt av ytre press – og i så fall hvilket press. Hensikten er å undersøke mulige motivasjonsfaktorer ungdommen har og skape et mer
genuint forhold og større eierskap til egen
endringsprosess.
Gjennom de første møtene gjøres en kartlegging av blant annet rusproblematikk, fysisk
og psykisk helse, sosial fungering, nettverk,
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skolegang, boligsituasjon og holdninger til kriminalitet hos ungdommene som skal delta i Tidlig
ute. Etter kartleggingen får hver deltaker en fast
kontaktperson som følger dem gjennom ukentlige samtaler under hele oppfølgingstiden.
«Matching» opp mot den enkelte ungdom er
avgjørende for valg av kontaktpersonen. Dette
baseres på erfaringen med at personlige trekk
ved kontaktpersonen er avgjørende for tillit og
for å få en god samtaleprosess. Det fremheves
som svært viktig å ha høy grad av fleksibilitet i
møte med den enkelte ungdoms behov, og tilgjengelighet utenfor hjelpetiltakenes ordinære
kontortid. Blant annet sørges det for at samtalene ikke griper uforholdsmessig inn i ungdommers liv på tidspunkter som går ut over deltagelse i skolegang og fritidsaktiviteter. En oppfølgingsplan utarbeides i samråd med hver enkelt
deltager. Samtlige deltagere gjennomfører strukturerte bevisstgjøringssamtaler om egen bruk av
cannabis og alkohol.
I Tidlig ute kan deltagere blant annet få55
– veiledning til å slutte med rusmidler
– veiledning i forbindelse med skole, praksis og
arbeid
– bistand i kontakt med øvrig hjelpeapparat,
eksempelvis NAV, barnevern, fastlege, oppfølgingstjenesten (OT) og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
– samtale hos behandler ved Helse Bergen,
avdeling for rusmedisin, og vurdering av behov
for videre behandling
– bistand til oppstart av annen aktuell behandling
Tidlig ute synes i større grad enn andre tilsvarende
tiltak å være et hjelpetiltak, der kontrollaspekter er
mindre fremtredende. I Tidlig ute har ikke politiet
noen rolle i oppfølgingen av ungdommen. Utekontakten har spisskompetanse i å snakke med ungdom, og det vektlegges at å bli fulgt opp av Utekontakten oppleves som mindre stigmatiserende enn å
være i kontakt med det ordinære straffesystemet.
Urinprøvekontroll er ikke obligatorisk, og brukes
relativt sjelden. Utekontaktens praksis er at tilbud
om å avlegge urinprøve kun gis når deltagerne
uttrykkelig selv ønsker det. En av grunnene til at
testene ikke påtvinges, er at tiltaket kan oppleves
som uforholdsmessig ressurskrevende og belastende, og at andre, mindre inngripende virkemidler for å avdekke rusbruk fremstår som mer egnet,
mer skånsomme og mer motiverende. Ved avslut55

Bergen kommune mfl. (2017).
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ning av tiltaket får alle deltagerne i Tidlig ute tilbud
om videre individuell oppfølging dersom de
ønsker det.
Både politiet og Utekontakten har svært positive erfaringer med Tidlig ute. Det er ikke gjort
noe forskning på tiltaket, men Utekontakten gjennomfører selv systematiske evalueringer av hvordan det går med de unge som deltar i programmet.56 Resultatene fra en spørreskjemaundersøkelse av 29 unge som deltok i programmet siste
halvdel av 2018 og begynnelsen av 2019, seks
måneder etter fullført program/tiltak, viser at de
fleste ungdommene overveiende er fornøyd med
oppfølgingen de har fått.57 De fleste deltagerne (90
prosent) oppgir at de ikke lenger bruker cannabis.58 Imidlertid er det en utfordring at kjennskap
til Tidlig ute vanskeliggjøres av at det finnes lite tilgjengelig informasjon om tiltaket, og ved at maler
og veiledningsmateriell for gjennomføring ikke er
gjort offentlig tilgjengelig. Det etterlyses en videre
evaluering av tiltaket for å få kunnskap om tiltakets
rus- og kriminalitetsforebyggende funksjon og
eventuell overføringsverdi til andre distrikter.

10.4 Konfliktråd
10.4.1 Innledning
Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr megling som metode for å håndtere konflikter. Det
fremgår av konfliktrådsloven § 1 femte ledd at
konfliktrådets virksomhet «skal bygge på en gjenopprettende prosess som legger til rette for at partene og andre som er berørt av et lovbrudd eller
en konflikt i fellesskap bestemmer hvordan virkningene skal håndteres». Hensikten er altså at
partene gjennom dialog skal kunne finne frem til
løsninger og gjøre opp for lovbrudd og eventuelt
gjenopprette mellommenneskelige relasjoner
(«restorative justice»).
Det finnes 22 konfliktråd i Norge. Sekretariatet for konfliktrådene ligger i Oslo og har det faglige og administrative ansvaret for ordningen.
Konfliktrådets virksomhet er regulert i konfliktrådsloven og forskrift om konfliktrådsbehandling.
56

57

58

Utvalget har fått oversendt maler, veiledere og resultater
fra en evalueringsundersøkelse av Tidlig ute fra leder av tiltaket, Joachim Bjerkvik, ved Utekontakten i Bergen kommune.
Evalueringsundersøkelsen viser at 52 prosent er godt til
svært fornøyd med oppfølgingen de fikk, 45 prosent er
middels fornøyd, og 3 prosent er lite fornøyd.
62 prosent sier de sluttet da de ble tatt av politiet, 24 prosent oppgir å ha sluttet og 11 prosent har redusert bruken i
løpet av Tidlig ute.
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Straffesaker kan overføres til konfliktråd fra
påtalemyndigheten, jf. straffeprosessloven § 71.
Konfliktrådet er tillagt ansvaret for å gjennomføre de strafferettslige reaksjonene mekling i konfliktråd (straffeloven § 37 bokstav i), oppfølging i
konfliktråd (straffeloven § 37 bokstav i), ungdomsoppfølging (straffeprosessloven § 71 a nr. 2)
og ungdomsstraff (straffeloven § 52 a).
Ruskontroll og håndtering av brudd på forbud
mot bruk av narkotika vil ofte være en del av innholdet i konfliktrådets oppfølging av den enkelte.
Konfliktrådet fikk utvidet sitt ansvarsområde da de
nye straffereaksjonene ungdomsoppfølging og ungdomsstraff ble innført 1. juli 2014. Ungdomsstraff idømmes for
alvorlige lovbrudd som ellers ville ha ført til fengselsstraff. Denne straffarten er ikke aktuell for lovbrudd
knyttet til narkotikabruk og tilhørende befatning med
narkotika til egen bruk og behandles derfor ikke nærmere her.

10.4.2 Ruskontrakter med oppfølging av
konfliktrådet – samarbeidsavtale
om lik praksis i Trøndelag
Trøndelag politidistrikt og 37 kommuner i fylket
inngikk i 2017 en samarbeidsavtale for å designe
en «lik praksis ved gjennomføring av ruskontrakter» med oppfølging i konfliktråd.59 Dette innebærer et system der det er konfliktrådet som
koordinerer alle ruskontraktene, også sakene om
påtaleunnlatelse med vilkår om ruskontrakt, som
politiet tidligere hovedsakelig hadde ansvaret for.
Disse sakene blir nå overført direkte til det som
kalles «ungdomsoppfølging – ruskontrakt». Bakgrunnen for initiativet var et behov for erfaringsoverføring og samarbeid mellom kommuner og
politidistrikt når det gjelder gjennomføring av
ulike tiltak både i og utenfor straffesak. Formålet
med samordningen i konfliktrådet er å motvirke
uheldige variasjoner mellom kommuner og politidistrikter og å skape et bedre grunnlag for å
utvikle en modell som gir best ressursutnyttelse
og rolleavklaring mellom politi og hjelpetjenestene. Videre ønskes det å sikre mest mulig
treffsikker hjelp knyttet til ungdommens utfordringsnivå og en standardisert og kvalitetssikret
rustesting. Prosjektet omfatter også kompetansehevingstilbud der opplæring i «russamtalen» og
59

Prosjektet involverer alle kommunene i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, Konfliktrådet Trøndelag, Trøndelag
politidistrikt og Trøndelag statsadvokatembeter. Informasjon om prosjektet er gitt av prosjektleder Johnny Bäckström ved Konfliktrådet Trøndelag, som også holdt innlegg
om dette arbeidet ved Rusreformutvalgets innspillsmøte i
Trondheim.

rustesting står sentralt. «Lik praksis» sørger også
for at økonomi ikke skal være en barriere for den
unges deltagelse, ved at det ikke er noen form for
egenbetaling knyttet til oppfølging og testing. Det
blir også trukket frem som vesentlig at ungdom
ikke får saken på sin uttømmende vandelsattest.
Målgruppen er ungdommer i alderen 15–18 år
som er anmeldt for brudd på narkotikalovgivningen.60 Innholdet i ruskontraktene er basert på
rustesting og samtaler ut fra behovet til den
enkelte. Dette arbeidet ble tidligere ofte utført av
politiet. Testing og samtaler gjennomføres nå i
regi av den enkelte kommune hvor ungdommen
til enhver tid oppholder seg når ruskontrakten
gjennomføres. Samtalene fremstilles som det viktigste forebyggende verktøyet. Politiet involveres
dersom det avdekkes «kontraktsbrudd».
De fleste av de unge mellom 15 og 18 år som
har ruskontrakt, går på skole, og en utfordring
kan være at rustesting ofte foretas i skoletiden på
grunn av begrensede åpningstider. Et viktig mål
med prosjektet er derfor å sørge for et samarbeid
med skolen der det legges til rette for at ungdommen ikke mister undervisningstilbud eller
blir hindret i å delta i fritidsaktiviteter. Dette kan
både hindre det rehabiliterende arbeidet og bli
oppfattet som en urimelig tilleggsstraff.

10.4.3 Ungdomsoppfølging
Ungdomsoppfølging kan gis lovbrytere i alderen
15–18 år som har begått én eller flere kriminelle
handlinger, dersom det vurderes at tett oppfølging
vil kunne forebygge ny kriminalitet. Det er påtalemyndigheten som avgjør om ungdomsoppfølging
er en egnet reaksjon for ungdommen. Ungdomsoppfølging kan enten fastsettes som vilkår
for påtaleunnlatelse etter straffeprosessloven § 69,
ved overføring til konfliktrådet etter straffeprosessloven § 71 a eller fastsettes som vilkår for
betinget fengsel.61 Oppfølgingen krever at både
den unge og den unges foresatte har samtykket.
Den øvre grensen for gjennomføringstid er ett år.
Det er konfliktrådet som har ansvar for straffegjennomføringen.
Ungdomsoppfølging er en strafferettslig reaksjon som bygger på prinsippet om gjenopprettende prosess: «Tanken er at lovbruddet skal
møtes med en form for sanksjonering som bidrar
til at lovbryteren og den skadelidte (offeret) skal
om mulig forsones.»62 Oppfølgingens innhold og
60
61
62

POD (2019b).
Holmboe (2014) s. 399.
Holmboe (2014) s. 399.
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lengde varierer etter type lovbrudd og type
straffereaksjon. Alle ungdommer forplikter seg
imidlertid uansett til å være med i ungdomsstormøte, til å delta i utarbeidelsen av en ungdomsplan
og til at et oppfølgingsteam følger ungdommen i
gjennomføringsperioden.63 Ungdomsplanen inneholder krav til individuelt tilpassede tiltak som må
gjennomføres, for eksempel skolegang, arbeid
eller arbeidssøking, oppfølging fra ulike hjelpetjenester og avhold fra rusmidler i de saker der
dette er aktuelt.
Fra ungdomsoppfølging ble opprettet 1. juli
2014 og til utgangen av 2018 har det blitt behandlet omtrent 1500 saker i konfliktrådet.64 En tredjedel av disse ungdommene var dømt eller ilagt
straff for det som omtales som «rusrelaterte forhold». I 2018 mottok konfliktrådene 124 ungdomsoppfølginger der «narkotika» er registrert
som det eneste forholdet.65 I tillegg til de 124 ungdomsoppfølgingssakene har konfliktrådene mottatt 31 ungdomsoppfølginger der «narkotika» er
ett av flere forhold ungdommene er blitt siktet for.
I flere andre saker ble det også avdekket at ungdommen hadde rusrelaterte problemer. Det er
per dags dato ikke et registreringssystem som
skiller mellom bruk og besittelse på den ene side
og salg på den annen.
En nylig publisert studie av ungdomsoppfølging påpeker en rekke både praktiske og prinsipielle utfordringer knyttet til gjennomføringen av
denne formen for straffereaksjon.66
Det påpekes at ungdomsoppfølgingen i mange
tilfeller oppleves som svært krevende.67 Flere
oppgir at det oppleves som tyngre enn alternativene, som samfunnsstraff eller fengsel. Mange
har store vanskeligheter med å gjennomføre kravene. Dette kommer til uttrykk ved at en tredjedel
av sakene på landsbasis avbrytes før straffegjennomføringen er fullført.68 De omfattende tiltak og
endring av livsførsel som stilles som krav for fullføring, forutsetter høy grad av motivasjon, selvdisiplin og egeninnsats.

63
64
65
66
67
68

Konfliktrådet (2016).
Andrews og Eide (2019).
Oppgitt av Konfliktrådet på forespørsel fra utvalget
15.11.19.
Andrews og Eide (2019).
Andrews og Eide (2019) s. 160.
I de oppgitte tallene skilles det ikke mellom fullføringsraten
for henholdsvis ungdomsoppfølging og ungdomsstraff.
Siden ungdomsoppfølgingssakene utgjør nærmere 90 prosent av sakene, kan den oppgitte gjennomsnittlige fullføringen på 66 prosent likevel være en indikasjon på andelen frafall, se Andrews og Eide (2019) s. 46.
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Det stilles også spørsmål ved at gjenopprettende prosess, som står sentralt ved ungdomsoppfølging, skal være obligatorisk. Særlig kan det
være lite hensiktsmessig og vanskelig å ha en
gjenopprettende prosess i tilfeller av «offerløse»
lovbrudd, der det mangler direkte berørte parter
og ofre, slik det vil være for lovbrudd knyttet til
bruk av narkotika. Samtidig påpekes det for ungdomsoppfølging, som i undersøkelser av andre
alternative straffereaksjoner mot ungdom (se
ovenfor), at det er relasjonen mellom foreldre og
ungdom som står i fokus etter at et lovbrudd har
skjedd, og at det i oppfølgingen bør arbeides særlig med å rette opp denne.
En utfordring ved ungdomsoppfølging generelt – men som kanskje særlig er uheldig i saker
som handler om narkotikabruk – er den lange
saksbehandlingstiden som ble dokumentert i rapporten. I 2018 gikk det i gjennomsnitt 190 dager
fra lovbruddet til saken ble behandlet i konfliktrådet, og 67 dager til oppfølgingen ble startet.
Mangel på ressurser og prioriteringer blir oppgitt
som hovedgrunn.
Det påpekes at lang ventetid kan føre til at ungdommenes problemer med rusmidler forsterkes
og nye lovbrudd begås. Venteperioder gir en usikkerhet som kan oppleves som passiviserende og
demotiverende. Rusbruken kan trappes opp og bli
mer utprøvende i påvente av at saken kommer opp,
i visshet om at det ikke får noen ytterligere konsekvenser for den reaksjonen som uansett venter.
Det er fremholdt som en utfordring at ungdommene i noen tilfeller vet hva de samtykker til,
men samtykker uten å ha en reell intensjon om å
avholde seg fra rusmidler. I evalueringen beskriver flere av ungdommene at de fra starten av
straffegjennomføringen var lite motivert for å
trappe ned på bruken av rusmidler. Særlig gjaldt
dette røyking av cannabis.69
Et gjennomgående funn i forskning på ruskontroll er at testing ikke alltid verken er et egnet
eller et sikkert virkemiddel for å avdekke og forebygge bruk av rusmidler. For noen ungdommer
kan det «gå sport i» å lure systemet.70 Selv om testene tas uten forvarsel, erfarer ungdommene at
det er en viss regelmessighet i testingen, som kan
utnyttes. Dette gjør at noen tar sjansen på å ruse
seg umiddelbart etter en test, med liten oppdagelsesrisiko.
Kontroll er dermed ikke en entydig god og sikker forebyggingsstrategi som motiverer ungdom
69
70

Andrews og Eide (2019) s. 139.
Andrews og Eide (2019); Lien og Larsen (2015); Mjåland
(2015).
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til endring. Dette forsterkes av at det er varierende
hvilke konsekvenser som følger av «kontraktsbrudd».71 Enkelte steder viser oppfølgingsteamet
og påtalemyndigheten fleksibilitet og tar individuelle hensyn ved brudd, slik at dette ikke automatisk fører til at oppfølgingen stopper. Noen ungdommer påpeker at «det er for slapt» at positive
prøver ikke får tydelige konsekvenser, og utnytter
det ved å ta sjanser. Samtidig vises det til at når
bruddmeldingen fører til at ungdomsoppfølgingen stopper, kan dette forverre situasjonen
for den enkelte og bidra til ytterligere tilbakefall.
Dette gjelder også situasjoner knyttet til langvarige uavklarte perioder, når rusbruk er avdekket, mens bruddmeldingen behandles av påtalemyndigheten, og det ennå ikke er avgjort hvilke
konsekvenser en avlagt positiv prøve skal få. Når
oppfølgingen stopper opp, kan dette få konsekvenser for både igangsatte tiltak som helsehjelp, opplæring og arbeid og for økonomi og rusbruk. En
for rigid håndtering av brudd kan dermed motvirke straffens individualpreventive formål. Denne
situasjonen kan avhjelpes ved å sørge for at ungdommene som har mer omfattende utfordringer,
får tettere individuell oppfølging.72

10.5 Soning av straff
10.5.1 Oversikt
Bøter har vært den klart mest brukte straffereaksjonen for de minst alvorlige formene for narkotikalovbrudd. Selv om bøter har vært den dominerende reaksjonen, og det i dag er få som soner i
fengsel for bruk alene, har narkotikabruk betydning for fengselsstraff. Bruk av ubetinget fengselsstraff utelukkende for brudd på legemiddelloven
gjaldt bare åtte saker i 2017,73 med en gjennomsnittlig straffegjennomføringstid på 24 dager.74 En
betydelig større andel saker som fremmes for
domstolsapparatet, er «ikke-grove» narkotikaovertredelser etter straffeloven § 231, som gjelder
erverv eller oppbevaring av små mengder narkotika til egen bruk. De fleste straffereaksjonene
med ubetinget fengselsstraff for befatning med
narkotika til egen bruk gjelder brudd på straffeloven. Et anslag som er gjort, indikerer at det
gjaldt i underkant av 600 saker.75 Det gjennom-

snittlige antall dager med fengselsstraff utgjorde
76 dager.76 Narkotikabruk har også betydning for
fengselsstraff fordi befatning med narkotika kan
være ett av flere tiltalepunkter i sakskompleks som
til sammen medfører frihetsstraff.77 Noen brukere
av narkotika er involvert i salg av narkotika eller
kriminalitet knyttet til finansiering av egen bruk
eller på grunn av ruspåvirkning. Enkelte soner
også subsidiær fengselsstraff på grunn av ubetalte
bøter for bruk og besittelse til egen bruk.
En betydelig andel av fengslede har mer alvorlig narkotikakriminalitet som hovedlovbrudd. I
2016 var dette tilfellet i en fjerdedel av sakene, og
omtrent 30 prosent har «rusmiddellovbrudd»78
som hovedlovbrudd.79 Disse tallene må ses i lys av
at dette kun gjelder tilfeller hvor narkotikalovbrudd
var hovedlovbruddet. Statistikken fanger dermed
ikke opp omfanget av den narkotikakriminaliteten
som inngår i et sakskompleks der andre straffbare
forhold er registrert som hovedlovbrudd. Det er
heller ikke gjort beregninger av den narkotikarelaterte kriminaliteten – hvor mange straffesaker
som er følgekriminalitet knyttet til narkotikabruk.
Imidlertid viser en spørreundersøkelse at over 55
prosent oppga å være ruspåvirket da de begikk lovbruddet de sonet for, og over halvparten brukte
narkotika regelmessig i perioden før fengsling.80
Narkotikabruk som kriminalpolitisk problem
viser seg også ved undersøkelser gjort de siste
tiårene som dokumenterer at nær halvparten av
innsatte i Norge har et alvorlig og behandlingstrengende rusproblem.81 Mange bruker
også rusmidler under soningen.82 35 prosent oppgav å ha brukt narkotika i fengsel.83
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Andrews og Eide (2019).
Lien og Larsen (2015).
SSB tabell 10651, i Oslo Economics’ rapport, digitalt vedlegg s. 19.
SSB tabell 10651, i Oslo Economics’ rapport, digitalt vedlegg s. 19.
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Dette tallet baserer seg på Oslo Economics’ kontrollkostnadsanalyse, som antar at halvparten av «ikke-grove» narkotikaovertredelser av straffeloven gjelder saker om bruk
og besittelse til egen bruk. Til sammen utgjør dette 581
straffereaksjoner med ubetinget fengselsstraff. Se Oslo
Economics, digitalt vedlegg s. 29.
SSB. Tabell 10651. I Oslo Economics’ rapport, digitalt vedlegg s. 19.
55 prosent av de påtaleavgjorte forholdene med mistenkt
som omhandler brudd på legemiddelloven, inngår i sakskomplekser med ett eller flere andre straffesaker, POD
(2019a) s. 61.
«Rusmiddellovbrudd» er en ny samlebetegnelse som ble
innført i SSB-statistikken fra og med 2015, og omfatter
blant annet narkotikalovbrudd, doping, alkoholovertredelser og ruspåvirket kjøring.
SSB (2018). Tabell 10532: Innsatte, etter type fengsling,
hovedlovbruddsgruppe.
Bukten m.fl. (2016).
Ødegård (2008); Bukten mfl. (2016).
Se Lundeberg og Mjåland (2019) for en litteraturgjennomgang av forskning på bruk av rusmidler under soning.
Bukten mfl. (2016).
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Overdoserisikoen er et betydelig problem i
forbindelse med løslatelse fra fengsel. Innsatte
med avhengighet av opioider har forhøyet risiko
for å dø av overdose de fire til seks første ukene
etter løslatelse, og overdosedød er den vanligste
dødsårsaken blant løslatte fra norske fengsel.84
Domfelte for narkotikalovbrudd har høyere tilbakefall enn siktede i andre lovbruddsgrupper.85
Dette gjelder også for narkotikalovbrytere som
har sonet i behandlingsinstitusjon (§ 12), innsatte
som har deltatt i et program86 og domfelte som
har sonet under Narkotikaprogram med domstolskontroll. For alle løslatte i årene 2010–2014
var tilbakefallet – målt som ny dom som må sones
i kriminalomsorgen – 24 prosent i løpet av 3 år og
26 prosent i løpet av 5 år.87 Tilbakefallet blant
narkotikadømte var 30 prosent etter 3 år, og steg til
33 prosent innen fem år etter løslatelsen. Unge
narkotikadømte under 25 år med tidligere fengselsopphold har imidlertid enda høyere tilbakefall
enn andre. Tilbakefallet for unge var 39 prosent
innen fem år.
Mange av de narkotikadømte har et tidligere
fengselsopphold bak seg før siste løslatelse. Dette
gjaldt for 2 av 3 løslatte (61 prosent).
Den utbredte bruken av fengselsstraff overfor
personer med rusproblemer har vært omdiskutert, se punkt 3.3. Dette har sammenheng med at
kriminaliseringslinjen har medført at personer
som bruker narkotika, de siste tiårene har utgjort
en stor andel av fengselspopulasjonen, at rusmiddelbruk er forbundet med økt risiko for ny kriminalitet, og at mange med rusproblemer har store
84
85
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Bukten mfl. (2017).
For tidligere tilbakefallsundersøkelser, se Bødal (1972) og
Thorsen, Lid og Stene (2009). De nyere tilbakefallstallene
som oppgis overfor er basert på en upublisert «Registerbasert tilbakefallsstudie om betydningen av kriminalomsorgens påvirkning i forhold til sosioøkonomisk situasjon hos domfelte». Totalt 4311 løslatte for narkotikalovbrudd i årene 2010–2014 inngikk i undersøkelsen. Kilde:
Ragnar Kristoffersen, KRUS.
Deltagelsen gjaldt et vidt spekter av program, og var ikke
bare rettet mot rusproblematikk (blant annet sinne- og
stressmestring, «brottsbrytet», rusprogram, pappagrupper mv.). 33 prosent av de narkotikadømte som deltok
i et eller flere program hadde tilbakefall til kriminalomsorgen innen 3 år, 15 prosent av kvinnene og 35 prosent av
mennene. Relativt få av de som sonet dom for narkotikalovbrudd i perioden 2010–2014 deltok i program. Dette gjaldt
9 prosent (380) av alle de løslatte narkotikadømte.
En upublisert undersøkelse av tilbakefall ved totalt 4311
løslatte for narkotikalovbrudd i årene 2010–2014, viser at
89 prosent av de narkotikadømte var menn, 11 prosent var
kvinner. 83 prosent er født i Norge, resten i et annet land.
Gjennomsnittsalderen ved løslatelse var 36 år for alle løslatte. De fleste soner relativt korte dommer; 41 prosent
sonet inntil 2 måneder. Kilde: Forsker Ragnar Kristoffersen, KRUS.
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og sammensatte helse- og levekårsutfordringer.88
Som følge av denne kritikken og den ovennevnte
situasjonen har det de siste ti årene vært en økt
satsing på å tilby hjelp, tjenester og tiltak med
straffedømte med rusproblematikk som målgruppe.
Vekten på rehabilitering kan tolkes som et
uttrykk for en revitalisering av individualprevensjonens rolle i kriminalpolitikken, noe som tydeliggjøres i stortingsmeldingen Straff som virker.89
Alternative og individuelt tilrettelagte straffeinnsatser fremstilles som potensielt både mer kriminalitetsforebyggende, humane og nyttige og konstruktive investeringer i straff.
Dette gjenspeiler seg i at «normalitetsprinsippet» de siste tiårene har vært en av pilarene i den
norske kriminalomsorgen.90 Normalitetsprinsippet innebærer at domfelte har de samme rettigheter som andre borgere, og at tilværelsen under
straffegjennomføring, så langt det er mulig og
under forutsetning om at det er sikkerhetsmessig forsvarlig, skal være lik tilværelsen ellers
i samfunnet. Den såkalte importmodellen, som
ble gradvis innført på 1970- og 1980-tallet, skal
sikre at innsatte i fengsel tilbys oppfølging av de
samme velferdstjenesteleverandørene som utenfor fengsel.91 For å sørge for at de innsatte får
oppfylt sine rettigheter ble ideen om en «tilbakeføringsgaranti» lansert i stortingsmelding nr. 37
(2007-2008). Innsatte garanteres individuelt tilrettelagt hjelp til å skaffe seg en tilfredsstillende
bolig, utdanning eller opplæring, arbeids-, helseog sosialtjenester og økonomisk rådgivning.
Satsningen på tilbakeføringsinnsatser kommer også til uttrykk i at det nylig ble opprettet et
tilbakeføringsutvalg og lansert en nasjonal Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter
gjennomført straff (2017). Hovedmålet er å sørge
for en forpliktende sektoroverskridende planlegging av soningsforløpet og å unngå «glippsoner» i
tilbakeføringsarbeidet. Tilbakeføring handler om
et vidt spekter av tiltak under og etter straffegjennomføring som skal påvirke den domfelte til
å avstå fra å begå nye straffbare handlinger og dermed forebygge videre kriminalitet. Disse hjelpetiltakene kan kategoriseres i to hovedgrupper:
Enten som eksternt rettede innsatser, der formålet
er å endre den innsattes livssituasjon/levekår
etter soning som bolig, arbeid og utdanning, eller
88
89
90
91

Se Mjåland (2015) s. 30–38 for en gjennomgang.
St.meld. nr. 37 (2007–2008), videreført i Meld. St. 12 (2014–
2015).
St.meld. nr. 37 (2007–2008) s. 22.
Christie (1970).
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internt rettede tiltak, som omfatter kognitivt orienterte samtaleprogrammer der hensikten er å
jobbe med den enkeltes endringsmotivasjon.92
En mer helseorientert tilnærming kommer til
uttrykk i at personer med en ruslidelse som
soner i fengsel, har samme rett til helse- og
omsorgstjenester som befolkningen for øvrig og
krav på spesialisthelsetjenester (tverrfaglig spesialisert rusbehandling, herunder substitusjonsbehandling) dersom de har pasientrettigheter
etter pasient- og brukerrettighetsloven. Kriminalomsorgens ansatte har også som en av sin viktigste oppgaver å bidra til å motivere domfelte til å
starte en endringsprosess, jf. straffegjennomføringsloven § 3. Pasienter i legemiddelassistert
rehabilitering (LAR) får fortsette eller starte opp
behandling ved innsettelse i fengsel. Rustiltakene i kriminalomsorgen består også av ulike
påvirkningstiltak og endringsprogram og samtalemetodikken «motiverende intervju», som
skal bedre den enkeltes evne til å mestre sine
rusutfordringer, ta ansvar og hanskes med seg
selv og sine tankemønstre og foreta konstruktive
handlingsvalg.
Det finnes altså et vidt spekter av tilbakeføringstiltak under soning av straff. De kanskje
mest sentrale behandlingsrettede tiltakene er etablering av rusmestringsenheter i fengsler, mulighet for soning i behandlingsinstitusjon etter
straffegjennomføringsloven § 12 og ordningen
med narkotikaprogram med domstolskontroll
(ND).

10.5.2 Rusmestringsenhetene i fengslene
Rusmestringsenhetene er et tilbud om rehabilitering og behandling til innsatte som til dels har
omfattende rusproblemer, ofte sammen med psykiske lidelser og andre tilleggsproblemer. Formålet med rusmestringsenhetene er å gi tilbud
om rehabilitering og behandling som kan gjøre
innsatte bedre i stand til å mestre sitt rusproblem
og sin livssituasjon.93 I perioden 2007–2012 ble
det etablert 13 rusmestringsenheter i 13 norske
fengsler som skal tilby rehabilitering og behandling i et samarbeid mellom kriminalomsorgen og
spesialisthelsetjenesten. I 2018 var det til sammen
109 plasser i rusmestringsenhetene, noe som
utgjør i underkant av 4 prosent av det totale antall
fengselsplasser.94 Det var 447 som søkte om å få
sone på en rusmestringsenhet, men det var bare

omtrent halvparten (227) av disse som fikk innvilget plass.95 Enhetene er lokalisert i fengsler med
både høyere og lavere sikkerhet. De skal helst
være plassert som en skjermet og avgrenset
enhet i det enkelte fengsel. Hver enhet har fra 6 til
14 plasser. Det er ikke nærmere angitt hvor lenge
opphold ved rusmestringsenhetene skal, kan eller
bør være.
Ytterligere tre tilbud etter modell av Stifinnermodellen er etablert som følge av opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020).96
Kriminalomsorgen er hovedansvarlig for driften av rusmestringsenhetene, men tiltaket er organisert som et formalisert samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kriminalomsorgen. Helsetjenesten er ansvarlig for helsetjenestetilbudet i rusmestringsenhetene. I praksis innebærer det at
TSB bidrar med rusfaglig kompetanse, fortrinnsvis en psykolog, som har det overordnede faglige
ansvaret. Bemanningen fra kriminalomsorgens
side skal bestå av sosialarbeidere og fengselsbetjenter med kompetanse på rusproblematikk.
Kriminalomsorgens tilbud i rusmestringsenhetene er motiverende samtaler og russamtaler. Russamtalen er et rehabiliterende tiltak som
har som mål å97
– Ansvarliggjøre og bevisstgjøre domfelte i forhold til egen rusadferd
– Forebygge rusing under straffegjennomføring
– Legge til rette for å endre rusvaner
Russamtalene foregår primært i grupper. Aktivitetene kan være deltagelse i kognitive program,
opplæring eller arbeid. Det skal utarbeides
behandlingsplaner der det gis mål, ansvar og oppgaver i oppfølging av den enkelte. Rusmestringsenhetene skal være en del av en rehabiliteringsprosess, der overføring til soning i institusjon etter straffegjennomføringsloven § 12 (se
punkt 10.5.3) og videre frivillig behandling etter
løslatelse er et siktemål.
En mer hjelpeorientert tilnærming viser seg
også i at innsatte som bryter rusforbud i fengsel,
først og fremst skal bli tilbudt en russamtale og
ikke sanksjoner og straff.98 Dette innebærer at
dersom den innsatte har avlagt en positiv urinprøve, har erkjent bruk av rusmidler og er motivert for rehabilitering, får vedkommende tilbud
95
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Ugelvik (2011).
Helsedirektoratet og KDI (2016)
Helgesen (2019b).
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Tall oppgitt på epost fra Justis- og beredskapsdepartementet 21.08.2019.
Prop. 15 S (2015–2016) Opptrappingsplanen for rusfeltet
(2016–2020).
Lauritzen mfl. (2010) s 13.
KDI (12/2014).
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om russamtaler i stedet for disiplinærtiltakene i
straffegjennomføringsloven § 40. Alternative disiplinærtiltak for brudd kan innebære vesentlig
endrede soningsvilkår, som tap av dagpenger, utelukkelse fra fellesskap og fritidsaktiviteter eller
nektelse av permisjon.99 Imidlertid blir en betydelig andel skrevet ut av rusmestringsenhetene på
grunn av «brudd på vilkårene». Dette gjaldt 69
personer i 2018.100 Om dette skyldes bruk av
narkotika eller andre disiplinærbrudd, er ikke
oppgitt.
Motivasjon til videre behandling er et av
hovedmålene for rusmestringsenhetene.
I 2018 fikk 101 innsatte innvilget rett til nødvendig helsehjelp under oppholdet i rusmestringsenheten, jf. pasient- og brukerrettighetsloven, mens 58 innsatte hadde fått innvilget rett til
nødvendig helsehjelp før inntak i rusmestringsenheten. Tall fra 2017 viser at 34 personer gikk
videre til soning i behandlingsinstitusjon (12 §),
mens 6 gikk videre til frivillig institusjonsbehandling idet straffen var ferdig sonet.101 Dette indikerer at intensjonen om å tilrettelegge for behandlingsmotivasjon under soning i en viss utstrekning
oppnås. Det er samtidig relativt få som fortsetter i
videre frivillig institusjonsbehandling når de løslates.
Det er gjort flere undersøkelser av rusmestringsenhetene. Disse undersøkelsene viser at
deltagerne ved mange rusmestringsenheter får
et bedre soningstilbud, men at dette i stor grad
varierer mellom ulike rusmestringsenheter.
Manglende overordnede føringer for hva enhetene skal være, hvordan de skal drives, og hvilke
tilbud de skal gi, forklarer noen av disse variasjonene. En studie som sammenlignet fire rusmestringsenheter, viser at de som var fornøyd med
oppfølgingen i fengslet, hadde opplevd individuell tilrettelegging og brukermedvirkning.102
To av enhetene beskrives som relativt velfungerende, men ved de to andre opplevde de ansatte
uklarhet om hva de skulle gjøre, og hvilket tilbud
de skulle gi.
I en studie av tre rusmestringsenheter fra et
ansattperspektiv103 ble det trukket frem at tiltaket skaper noen «alternative rom» i fengselet
som legger bedre til rette for tverrfaglig arbeid
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og ansvarsfordeling. Samtidig påpekes det at det
kan oppstå en rekke spenningsfylte forhold når
ulike yrkesgrupper skal samhandle i implementeringen av rusrehabilitering i fengselshverdagen, når sikkerhetshensyn er overordnet.
En studie av en rusmestringsenhet ved høysikkerhetsfengslet «Kollen» i 2015 viser til en
rekke positive forhold.104 Det pekes på gode
materielle betingelser, tillitsfulle relasjoner
mellom ansatte og innsatte, dedikerte ansatte og
at det var godt tilrettelagt for å få hjelp til å ordne
praktiske forhold i forbindelse med løslatelsen.
Forvaltningssamarbeidet og fengselet framstod
som tett integrert i det alminnelige norske velferdsstatlige apparatet. Imidlertid fremsto
rehabiliteringens innhold og formål på denne
avdelingen, for både de innsatte og ansatte, som
uklart. De som deltok i rusmestringsenhetene,
opplevde i liten grad at de ble underlagt et
behandlings- eller rehabiliteringsprogram.
Russamtalene som alternativ til disiplinærreaksjon når rusmiddelbruk i fengsel avdekkes,
blir trukket frem hovedsakelig som et konstruktivt hjelpemiddel.105 Imidlertid kunne noen oppleve at det var vanskelig å være ærlig om sitt rusproblem og sin rusbruk i fengsel. Det ble viktig å
opptre med «en passende oppriktighet» for å
fremstå som troverdige nok til å få nye sjanser av
betjentene og å unngå beskyldninger om tysting
og represalier fra andre innsatte.106
Narkotikakontrollen på disse enhetene var
samtidig omfattende.107 De fleste innsatte og
ansatte mente at en viss form for narkotikakontroll er nødvendig for å kunne drive rusbehandling i et mest mulig rusfritt miljø. Imidlertid kan narkotikakontrollen også bidra til å undergrave det rehabiliterende formålet med rustiltak i
fengsel. En for omfattende narkotikakontroll kan
oppleves krenkende og stigmatiserende og bidra
til å produsere mistillit fremfor tillit.
En utfordring som påpekes i studien av «Kollen», var at kontrollen i liten grad var avskrekkende, men bidro til å gi rusbruk en opposisjonell
meningsdimensjon.108 Tilgangen på rus var stor.
Innførsel, bruk, distribusjon, deling, skjuling og
oppbevaring av rusmidler var aktiviteter som
skapte fellesskap blant fanger i hverdagen i feng-

99

Se straffegjennomføringsloven § 40, Reaksjon på brudd ved
gjennomføring av fengselsstraff, forvaring og strafferettslige særreaksjoner.
100
Helgesen (2019) s. 42. Helgesen har innhentet tallene fra
KDI.
101
Helgesen (2019).
102 Helgesen (2017).
103
Giertsen og Rua (2014).
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Mjåland (2015).
Helgesen (2015).
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Lundeberg og Mjåland (2018).
107
Narkotikakontrollen i norske fengsler har imidlertid fått
vesentlig mindre omfang de siste årene (fra 21 496 prøver i
2015 til 15 366 i 2018), se KDI (2018).
108
Mjåland (2014).
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selet.109 Den illegale rusøkonomien fikk dermed
som funksjon å lindre «the pains of imprisonment» ved å gjøre tilværelsen mer utholdelig.
En utfordring for rusmestringstiltak i fengsel
som diskuteres i forskningen, er at kapasitetsutfordringer, kontrollbehov, sikkerhetshensyn,
forskjellsbehandling og manglende ønske og motivasjon hos innsatte til å engasjere seg i endringsarbeid, kan gjøre det utfordrende å forankre rehabiliteringen i fengselshverdagen.110 Det trekkes
frem som en utfordring at en rusmestringsenhet
skal forsøke å forene tilsynelatende motstridende
prinsipper: straff, kontroll og sikkerhet på den ene
side og omsorg, behandling og rehabilitering på
den annen. Disse konfliktene fremholdes som
mer eller mindre permanente i et slik tiltak som
rusmestringsenhetene og for behandling i fengsel
generelt.
Satsingen på å etablere rusmestringstiltak i
fengsel har bidratt til at flere mottar rusbehandling under straffegjennomføring. Den ovennevnte
forskningen viser at noen har nytte av slike tiltak
og opplever mer tilrettelagte soningsforhold. Det
er samtidig en utfordring at det mangler forskning
på om slike rehabiliteringstiltak har betydning for
rusmestring, livskvalitet og tilbakefallsrisiko på
sikt. Det er også slik at det eksisterende rusmestringstilbudet er forbeholdt de få, og at mange som
ønsker hjelp, ikke får et tilbud.111 Beregnet ut fra
de 134 plassene i 2019112 utgjør denne typen plasser om lag 3 prosent av det totale antallet fengselsplasser (totalt 4164). Tar vi utgangspunkt i tidligere rapporterte tall, som tilsier at 45 prosent av
innsatte i norske fengsler har et alvorlig og
behandlingstrengende rusproblem113, vil omtrent
1600 innsatte til enhver tid være i rusmestringsenhetenes målgruppe. Kapasiteten på 134 plasser
vil da si at man har et tilbud til om lag 8 prosent av
den estimerte målgruppen. Verken fengslenes
eller samfunnets utfordringer knyttet til rusproblematikk løses således i særlig grad gjennom
dagens antall plasser i rusmestringsenheter, Tyrili
109

Se Mjåland (2014).
Giertsen (2012); Helgesen (2017); Mjåland og Lundeberg
(2014).
111
Det var 447 søkere til disse plassene i 2018, og 227 av disse
fikk plass ved en rusmestringsenhet. Stifinneravdelingene i
Oslo og Bredtveit fengsel, til sammen 25 plasser, hadde 92
søkere i 2018, og 51 fikk plass. De tre nye rusenhetene
inspirert av stifinnermodellen (Indre Østfold, avdeling
Eidsberg, Trondheim og Bjørgvin fengsler) hadde 218
søkere, hvorav 121 fikk plass i 2018. Tall oppgitt fra Justisog beredskapsdepartementet på epost 21.08.2019.
112
Tallet inkluderer de såkalte Tyrili Stifinnerteam og de Stifinner-inspirerte enhetene.
113
Ødegård (2008).
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Stifinnerteam eller de Stifinner-inspirerte enhetene i fengslene.

10.5.3 Soning i behandlingsinstitusjon etter
straffegjennomføringsloven § 12
Straffegjennomføringsloven § 12 gir anledning til
en alternativ form for soning av fengselsstraff for
domfelte med rusproblemer som har behov for
behandling og oppfølging av rusmiddelproblemer,
eventuelt også psykiske problemer, som ikke kan
gis i fengslene. Bestemmelsen åpner for at fengselsstraff i slike særlige tilfeller helt eller delvis
kan gjennomføres ved heldøgnsopphold i institusjon. Straffegjennomføring i institusjon gjennomføres i institusjoner som ikke er innenfor kriminalomsorgens ansvarsområde. Vilkåret er at et slikt
opphold er nødvendig for å bedre domfeltes evne
til å fungere sosialt og lovlydig, eller at andre
tungtveiende grunner taler for det.
Utvalget erkjenner at straffegjennomføring i
helseinstitusjon, for eksempel i tverrfaglig spesialisert rusbehandling i døgninstitusjon, kan skape
en uheldig dobbeltrolle for helsetjenesten knyttet
til å forvalte straffegjennomføring og samtidig yte
helsehjelp. Det vises til utredningens kapittel 15
for drøftelser av helsetjenestens forhold til straff
og sanksjoner med videre.
Overføring etter § 12 er mest aktuelt det siste
året av en fengselsstraff for å få en gradvis overgang til samfunnet utenfor, men det er mulig å
søke plass på ethvert stadium av straffegjennomføringen. Den innsatte må selv søke om slik overføring. Helsetjenesten foretar først en vurdering
av de helsemessige behov.
Det er også anledning til å sone hele straffen i
institusjon etter § 12. Søknad må sendes i god tid
før det innkalte soningstidspunktet. Dette krever
at en behandlingsinstitusjon har vurdert om den
domfelte har rett til tverrfaglig spesialisert rusbehandling på forhånd, og at den domfelte kan legge
ved en bekreftelse på at det er gitt plass. I behandlerens uttalelse skal det videre fremgå at behandlingen er avgjørende for å hindre ny kriminalitet,
og at døgnbehandling vil være mer egnet enn
fengsel. Et opphold etter § 12 skal normalt ikke
vare mer enn 1 år.
Kriminalomsorgen godkjenner bare opphold
når det er sikkerhetsmessig forsvarlig. Det legges
vekt på om det er risiko for nye straffbare forhold
under oppholdet. Kriminalomsorgen skal kontrollere at domfelte følger opp rehabiliteringen under
institusjonsoppholdet. I 2018 ble ansvaret for oppfølgingen av domfelte i institusjon overført fra
fengslene til friomsorgskontorene. Ved brudd på
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institusjonens regler, som positive prøver, er konsekvensen som hovedregel innsettelse i fengsel.
Det har vært en betydelig nedgang i antall personer som soner i institusjon etter § 12. I 2015
omfattet ordningen 671 personer. I 2017 var det
bare 329 personer som mottok slik behandling,
det vil si nesten en halvering.114 Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) viser til at en nedgang
i antall soninger etter § 12 kan skyldes veksten i
antall dommer til narkotikaprogram med domstolskontroll, såkalte ND-dommer. Det antas at
flere som ville vært aktuelle for § 12-soning, nå
går direkte til ND i stedet.115
Fengslene er pålagt å gjennomføre såkalte
utslusningssamtaler.116 Her skal domfelte bli
orientert om muligheter for videre progresjon i
straffegjennomføringen, herunder opphold i institusjon eller delgjennomføring med elektronisk
kontroll.117 Disse samtalene skal registreres, og
regionene er pålagt resultatkrav når det gjelder
antall gjennomførte samtaler.118
Det er ikke gjort noen systematisk forskning
på domfeltes erfaringer med soning under institusjonsopphold etter § 12, verken hva gjelder situasjonen ved utskrivingstidspunktet etter gjennomføring eller ved tilbakefall til rus og kriminalitet.
En evaluering gjort i 2006 viser imidlertid stor
brukertilfredshet blant de fleste domfelte, men at
søknadsprosessen kan være krevende, og at ordningen er for lite kjent.119 Etter at denne undersøkelsen ble gjennomført, har det blitt utgitt en ny
rutinebeskrivelse som vil kunne bidra til en mer
effektiv saksbehandling av søknader om straffegjennomføring i medhold av § 12.120
En tilbakefallsstudie viser at om lag 10 prosent
(448) av de narkotikadømte som var løslatt i tidsperioden 2010–2014, hadde fått tilbud om soning i
behandlingsinstitusjon under soningen. 26 prosent av dem som hadde fullført oppholdet og ble
løslatt fra slik soning hadde tilbakefall til kriminalomsorgen innen 3 år121, noe som er betydelig
lavere enn gjennomsnittet for narkotikadømte (30
prosent). Etter 5 år øker imidlertid tilbakefallet til
114

KDI (2018).
Opplyst til Rusreformutvalget fra Justis- og beredskapsdepartementet, 2019.
116
KDI (2018).
117
KDI (8/2017).
118
KDI (2018).
119
Ploeg (2006).
120
KDI (2018).
121
Denne forskjellen gjelder bare de som fullfører oppholdet.
Tilbakefallet er omtrent på nivå med gjennomsnittet for
narkotikadømte når det tas utgangspunkt i alle som påbegynte en soning etter § 12.
115
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30 prosent, men fortsatt er dette lavere enn andre
i samme lovbruddsgruppe. Dette indikerer at § 12
soning kan være et hensiktsmessig kriminalitetsforebyggende alternativ til fengsel som gir noen
hjelp.

10.5.4 Narkotikaprogram med
domstolskontroll (ND)
I 2006 ble narkotikaprogram med domstolskontroll (heretter omtalt som ND) innført som et
prøveprosjekt i Oslo og Bergen. I 2016 ble NDprogrammet et landsdekkende tilbud. ND er en
strafferettslig reaksjon som er et alternativ til en
ubetinget fengselsstraff. Narkotikaprogram med
domstolskontroll gis som vilkår for fullbyrdingsutsettelse (betinget fengsel), jf. straffeloven § 34,
jf. også § 37 første ledd bokstav f og § 38, som
hjemler forskrift om gjennomføringen.
Formålet med ND er å forebygge kriminalitet,
fremme den domfeltes rehabilitering og bidra til å
styrke og samordne praktiske hjelpe- og behandlingstilbud for domfelte som er avhengige av narkotika, jf. forskrift om narkotikaprogram med
domstolskontroll § 1.122
Det er egne ND-sentre i Oslo og Bergen som
har spesialisert kompetanse på rusproblematikk
og denne formen for straffegjennomføring. Sentrene består av tverrsektorielle team med representanter for kriminalomsorgen, spesialisthelsetjenesten, opplæringssektoren og kommunale tjenester. I landet for øvrig følges den enkelte opp av
det lokale friomsorgskontoret og tilhørende domstol. Selv om enhver domstol kan avsi ND-dom, er
det bare 14 av domstolene som er pålagt et oppfølgingsansvar. Dette kan i praksis medføre at tilbudet til ND-deltagere vil kunne variere.
Målgruppen for ND er personer som er avhengige av narkotika og har begått narkotikarelatert
kriminalitet. Ordningen er aktuell dersom personen dømmes for brudd på straffeloven § 231 første
ledd, § 232 eller legemiddelloven § 31 andre ledd,
og dersom lovbruddet er begått under ruspåvirkning eller for å finansiere egen rusmiddelbruk.123
Dette innebærer at målgruppen i utgangspunktet
er stor, både når det gjelder type narkotikabruk og
lovbrudd. Likevel omfatter tiltaket i praksis i
hovedsak personer som har en langvarig belastet
bakgrunn med rus og kriminalitet, og som har
stort behov for og ønske om hjelp. En ND-dom
krever samtykke fra den som skal dømmes.
122
123

Se Forskrift om narkotikaprogram med domstolskontroll.
Jf. forskrift om narkotikaprogram med domstolskontroll
§ 3.
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En person som er tiltalt for narkotikarelatert
kriminalitet, og som har et narkotikaproblem, kan
i praksis sammen med sin forsvarer søke om å få
en ND-dom, uansett hvor personen befinner seg i
landet. Påtalemyndighetene ber deretter kriminalomsorgen (ND-senteret/friomsorgskontoret) om
å utføre en personundersøkelse for å vurdere om
den siktede er egnet til å delta i ND-programmet.124 Et viktig kriterium for å kunne bli dømt til
ND er at den straffetiltalte fremviser et genuint
ønske om å bli rusfri og en «sterk og varig» motivasjon.125 Andre sentrale forhold som undersøkes, er rusmiddelhistorikk, boligstatus, jobberfaring, alder og utdanning. Vurderingen av den tiltaltes egnethet for ND-dommen er en omfattende
prosess, som har som hensikt å selektere personer som har gode forutsetninger for å lykkes med
endring og oppnå et funksjonsnivå som gjør tilbakeføring til samfunnet mulig. Domstolen vurderer på denne bakgrunn om ND kan settes som
særvilkår for en betinget dom. Det blir angitt en
prøvetid med varighet mellom to og fem år.
Til forskjell fra andre straffereaksjoner blir
den domfelte underlagt domstolskontroll under
gjennomføringen. Dette innebærer at den domfelte under gjennomføringen må ha hyppige
møter med en dommer som fører kontroll med
hvorvidt vilkårene er overholdt, og at det er progresjon i rehabiliteringen.126 Domstolskontrollen
blir ansett som vesentlig for gjennomføringen.
ND-programmet kjennetegnes av å vektlegge
et individuelt tilpasset innhold i straffen. Straffegjennomføringen foregår i frihet, men under et
relativt strengt regulert regime med tett oppfølging og kontroll av et ND-senter eller et friomsorgskontor. Etter en avsagt ND-dom får den
domfelte kartlagt sine behov på sitt lokale friomsorgskontor eller et av ND-sentrene. Kontaktpersonen, den domfelte og eventuelt en bredere
sammensatt ansvarsgruppe ved det respektive
ND-senter eller friomsorgskontor utarbeider et
forslag til gjennomføringsplan som domstolen må
godkjenne. Innholdet kan være knyttet til et bredt
spekter av tiltak, som rusbehandling, opplæring,
helsetjenester, nettverksarbeid, økonomirådgivning og fritidsaktiviteter.
Straffegjennomføringen foregår gjennom fire
faser, som fastsettes etter «en individuell vurdering
og under hensyn til en realistisk progresjon», jf. forskriftens § 7. Disse fasene består av iverksettelses124

Den såkalte personundersøkelsen er grunnlaget for denne
vurderingen, se KRUS (2016).
125
KRUS (2016) s. 36.
126
KDI (udatert b).

fasen, der kartleggingen av behov og ønsker hos
den domfelte står sentralt, stabiliseringsfasen, som
handler om å gjøre den domfelte vant med en mer
stabil hverdag, ansvarsfasen og videreføringsfasen.
Overgangen mellom de ulike fasene markeres ved
at den domfelte sammen med en ansatt i kriminalomsorgen møter opp i domstolen. Retten skal vurdere og eventuelt avsi en kjennelse om at den domfelte kan gå videre til neste fase. Den domfelte må
også møte i retten ved statusmøter, startmøter og
ved eventuelle brudd på de rettslige vilkårene.
De ansatte ved ND-senteret og friomsorgskontorene skal jobbe tett på den domfelte og ha en
koordinatorrolle i det tverrsektorielle arbeidet med
den enkelte. Dette innebærer å legge til rette for og
organisere møter og avtaler med eksterne aktører,
sette den domfelte i kontakt med ulike helse- og velferdstjenester og opplærings- og arbeidstreningstiltak, slik at disse kan yte sine lovbestemte tjenester
til den domfelte. De domfelte må avlegge regelmessige urinprøver under straffegjennomføringen for å
kontrollere for rusmiddelbruk.
Manglende eller for sent oppmøte, å møte ruspåvirket til avtaler samt ikke å følge opp fastsatte
tiltak eller ruskontroll anses som brudd på vilkårene. Dersom retten finner at en domfelt har brutt
vilkårene for ND, kan det besluttes at den domfelte må sone resten av straffen i fengsel. Tiden i
programmet blir da automatisk avskrevet som
soningstid. Dessuten får domfelte normalt et fradrag i fengselsstraffen dersom vedkommende for
en del har fulgt opp programmet. Størrelsen på
fradraget avhenger av hvor lenge en person har
stått i programmet, hvordan vedkommende har
fulgt opp, og grad av måloppnåelse. Retten kan
også gi reaksjon på brudd i form av forlengelse av
prøvetid, eventuelt omgjøre deler av straffen til
fengsel, slik at domfelte fortsetter i programmet
etter en kortere soning.
Det har vært en markant økning i antall NDdommer etter at straffereaksjonen ble gjort landsdekkende i 2017. I 2016 var antallet 32, i 2017 132,
og i 2018 ble det avsagt 163 ND-dommer på landsbasis.127 Imidlertid er det mange som ønsker å
sone ND-dom, men som ikke blir vurdert som
egnet eller aktuell. 454 personundersøkelser ble
rekvirert av ND-sentrene/friomsorgen i 2018,
men bare 182 av de domfelte ble betraktet som
«egnet», det vil si at omtrent 60 prosent av sakene
ikke ble brakt inn for videre prøving i domstolen.
ND er et tiltak forbeholdt en selektert gruppe
særlig motiverte, med få unge. Gjennomsnittsalderen for ND-deltagere er 36,8 år. Mange har
127

KDI (2018).

NOU 2019: 26
Rusreform – fra straff til hjelp

tidligere behandlingserfaring, om lag en fjerdedel
(40) av de domfelte er pasienter i LAR. 15 personer fullførte ND-dom i 2018. 46 av sakene ble
brutt på grunn av ny kriminalitet eller andre
brudd på vilkår og ordinær straff ilagt. Oversikten
over registrerte tiltak som ble iverksatt, viser at
svært mange blir henvist til behandling. Dette
gjaldt omtrent 75 prosent av deltagerne (118 personer).
Vurderingen av ND må ta i betraktning at
dette er et tiltak for en gruppe belastede gjengangere med sammensatte behov med stor tilbakefallsrisiko, og som trenger oppfølging som fengsler vanskelig kan ivareta.
Tilbakefallsstudier kan være en indikator på et
straffetiltaks effektivitet og virkninger. Det kan gi
kunnskap om hvilke programmer som fungerer
slik samfunnet ønsker, og bidra til å forbedre
dagens straffesystem.128
Mens tilbakefallet er 24 prosent for alle løslatte, har domfelte som soner ND betydelig høyere tilbakefall. 49 prosent av de domfelte ble registret med nytt straffbart forhold innen 3 år.129 Tilbakefallet for dem som sonet under narkotikaprogram med domstolskontroll i årene 2010–2014
økte til 62 prosent når målingen ble gjort etter
5 år.130
I en evaluering av tiltaket i 2014131 ble det
påpekt at muligheten for tilbakeføring må vurde128

Kortere oppfølgingsperiode vil kunne gi lavere tilbakefallstall. For en nærmere drøfting, se Andersen og Skarðhamar (2013).
129
Kilde: Ragnar Kristoffersen, KRUS.
130
Det må tas forbehold om at tilbakefallet er målt etter iverksatt dom – det vil si fra den dagen de påbegynner soningen,
og at det i denne studien ikke foreligger egne tilbakefallstall på de som fullfører soningen.
131
Falck (2014).
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res opp mot at tilbakefallsfaren for rusavhengige
gjengangere som er dømt til fengselsstraff for
narkotikakriminalitet, i utgangspunktet er betydelig høyere enn for andre domfelte.
Undersøkelsen viste at omtrent en tredjedel
fullfører straffegjennomføringen. Disse resultatene synes å være tilfredsstillende, sammenlignet
med resultater fra tilsvarende tiltak i andre
land.132 Sett i forhold til tilbudene ved norske rusbehandlingsinstitusjoner kan også resultatene
anses som relativt gode, ettersom en vanlig gjennomføringsrate i rusbehandlingsinstitusjoner i
spesialisthelsetjenesten ligger på rundt 20–30 prosent.133 Selvrapporteringen om rusmiddelbruk,
kriminalitet, psykisk og fysisk helse, utdanning,
arbeid og sosialt nettverk, viser at de som fullfører
ND-dom, kom bedre ut enn de som dropper ut av
programmet.
ND synes også å ha en viktig koordinatorrolle
ved å samordne ulike tiltak og innsatser for personer med sammensatte behov, noe som skaper
bedre betingelser for rusmestring og mer lovlydige liv.134 ND kan dermed på mange måter
synes å være et konstruktivt tiltak som gir noen
straffebelastede personer en bedre rus- og livsmestring, i en situasjon der fengselsstraff er
eneste alternativ.
Styrking av ulike straffalternativer og behandlingstiltak i og utenfor fengsel vil kunne ha stor
betydning for i hvilken grad samfunnet er i stand
til å møte den enkelte bruker av narkotika med
«hensiktsmessige og tilpassede tilbud og oppfølging», som er rusreformens mål.
132

Sammenlignet med Drug Treatment Court (DTC) i andre
land, Falck (2016) s. 45–46.
133
Falck (2014) s. 7.
134
Haukland og Oppegaard (2018).
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Kapittel 11

Forebyggende tiltak og oppfølging utenfor straffesak
11.1 Innledning
I dette kapitlet beskrives sentrale forebyggende
strategier og oppfølging av saker om mindre
narkotikalovbrudd utenfor straffesak. Det legges
vekt på samarbeidstiltak som har blitt opprettet de
siste tiårene for å styrke det tverrsektorielle forebyggende arbeidet.
Forebygging i denne sammenhengen er en
betegnelse på tiltak som skal bidra til å hindre at
«rusrelaterte problemer, helseskade eller andre
rusmiddelproblemer oppstår og utvikler seg».1
Det kan skilles mellom tre grunnleggende forebyggingsformer: universelle tiltak, som har hele
eller store deler av befolkningen som målgruppe,
selektive tiltak, som er rettet mot kjente risikogrupper, og indikative tiltak, som er innsatser som
skal sørge for at personer som allerede har et problem, får hjelp til å begrense og hindre videre problemutvikling.
Det er mange samfunnsaktører som bidrar i
det kriminalitetsforebyggende arbeidet, og tiltakene er omfattende. I gjennomgangen redegjøres
det for kommunenes forebyggende arbeid (punkt
11.2), skolenes forebyggende arbeid (punkt 11.3)
politiets forebyggende arbeid, rolle og strategier
(punkt 11.4), det formaliserte kriminalitets- og
rusforebyggende arbeidet (SLT) (punkt 11.5) og
«frivillige ruskontrakter» (punkt 11.6).

11.2 Kommunenes plikt til å drive
forebyggende arbeid
11.2.1 Folkehelsearbeidet
Forebygging handler generelt om å skape gode
betingelser og iverksette tiltak som forhindrer
utvikling og konsolidering av uønskede tilstander.
Plikten til å drive forebyggingsarbeid i helse-

sammenheng er regulert i folkehelseloven.2 I
folkehelseloven § 1 heter det:
«Formålet med denne loven er å bidra til en
samfunnsutvikling som fremmer folkehelse,
herunder utjevner sosiale helseforskjeller.
Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.»
Loven gjelder for statlige organer så vel som for
fylkeskommunale og kommunale myndigheter.
Folkehelseloven vil i hovedsak omfatte universell
forebygging, vanligvis forstått som tiltak og innsatser som styrker helsetilstanden i befolkningen
som sådan, begrenser risikofaktorer og styrker
beskyttelsesfaktorer.3 Innsatsen kan være regulatorisk, som for eksempel alkohollovgivningen,
opplysende, som for eksempel Helsedirektoratets
kampanje «Alkoholfritt svangerskap», eller støttende, som gjennom utdeling av ulike former for
materiell til bruk i forebyggingsarbeid.4
Offentlige virksomheter er også pålagt å ivareta forebyggende hensyn i sitt planarbeid etter
plan- og bygningsloven, jf. § 3-1 f, hvor det fremkommer at planer etter denne loven skal «fremme
befolkningens helse og motvirke sosiale forskjeller samt bidra til å forebygge kriminalitet».

11.2.2 Tidlig identifisering og intervensjon
Kommunene organiserer sitt forebyggende
arbeid på forskjellig vis. 216 kommuner oppga i
2018 at de har et tverrgående system for identifisering av personer med behov for tidlig intervensjon ved rusrelatert problematikk. Utvalget viser
2
3
4

1

Helse- og omsorgsdepartementet (2013) og Justis- og
beredskapsdepartementet (2013).

Lov 24. juni. 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid.
Se FHIs nettsider om risiko- og beskyttelsesfaktorer, for
eksempel Ostling mfl. (2014) og FHI (2014).
Se også Helsedirektoratet (2017d), program i regi av Helsedirektoratet, som skal styrke kommunenes arbeid med å
fremme befolkningens helse og livskvalitet. Se omtale av
folkehelseprogrammet på Helsedirektoratets nettsider.
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her til SINTEFs rapportering for 2018 for omtale
av hvordan dette arbeidet organiseres, og hvilke
tiltak som kan inngå.5
Satsingen på forebyggende tiltak med unge
som målgruppe har vært vektlagt de siste årene,
og det er tydeliggjort at mange kommunale aktører, samt skole og politi, spiller sentrale roller.6
Det er en erkjennelse at det er en sammenheng mellom tidlig rusdebut, fremtidig utvikling
av problemadferd og marginalisering.7 Det forutsettes således at de rus- og kriminalitetsforebyggende innsatsene settes inn på et så tidlig tidspunkt som mulig for å lykkes i å forhindre en
negativ utvikling.
For å utsette unges debut med rusmidler og
sørge for «rett innsats til rett tid» er myndighetene avhengig av å identifisere barn og unge
som står i fare for å utvikle problemer, og av at
intervensjonene rettes mot de bakenforliggende
faktorene som øker risikoen for negativ adferd.
Forebygging fremstilles samtidig som samfunnsøkonomisk kostnadsbesparende:
«På grunnlag av økt kunnskap om unge menneskers utvikling av kriminelle løpebaner, de
sosiale forholds betydning for utvikling av
gjeng- og gjengangerkriminalitet, og ikke
minst økt kunnskap om kriminalitetens utvikling og samlede kostnader i samfunnet, ønsker
Regjeringen i sterkere grad å satse på forebygging av kriminalitet. Dersom samfunnet lykkes
i sin forebyggende innsats må en kunne forvente færre saker i straffesakskjeden og samfunnsøkonomiske besparelser.»8
Generelt har forebygging blitt styrket. Tilgjengelig kunnskap er gjort mer praksisvennlig ved at en
rekke veiledere på en rekke myndighetsområder
knyttet til forebygging har blitt utviklet de senere
år. I 2012 ble nettstedet tidligintervensjon.no opprettet for å gi aktuelle etater veiledning i avdekking og oppfølging av rusrelaterte problemer.
Utvalget viser her også til Helsedirektoratets
kommende nasjonale faglige retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge.

11.2.3 Oppsøkende sosialt arbeid
Oppsøkende sosialt arbeid har tradisjonelt blitt
oppfattet som et sentralt virkemiddel i kommunenes folkehelse-, forebyggings- og tidlig intervensjonsarbeid rettet mot ungdom og unge voksne.9
90 av landets kommuner har etablert oppsøkende
tjenester,10 selv om tjenesten ikke er lovpålagt.
Utekontaktene har en viktig forebyggende rolle i
å nå ut til utsatte og vanskeligstilte grupper som
står i fare for å involvere seg i rus og kriminalitet
og utvikle psykiske helseproblemer, og som det
vanligvis er vanskelig å nå med andre tilnærminger. På bakgrunn av målet om tidlig innsats er
oppfølging av ungdom en av de viktigste arbeidsoppgavene for feltarbeiderne i de oppsøkende tjenestene.11 En viktig forutsetning for kontakten er
at den er basert på frivillighet fra ungdommenes
side og taushetsplikt. I det oppsøkende arbeidet
legges det vekt på høy grad av fleksibilitet og tilgjengelighet, ved å være til stede både på dagtid
og kveldstid hver dag hele året, utenfor mange av
de offentlige tjenestetilbudenes ordinære åpningstider. Det tilstrebes lavest mulig terskel for kontakt med målgruppen, uten krav til henvisning
eller egenbetaling. De oppsøkende tjenestene
bruker relasjonsbygging for å skape og opprettholde kontakt med grupper eller enkeltpersoner i
utsatte miljøer.12 Det benyttes personer med erfaringskompetanse som personalressurs for å
styrke brukerperspektivet og likepersonsarbeid,
der unge med egenerfaring hjelper andre unge
gjennom ung-til-ung-formidling.
For utekontakter gjøres oppsøkende arbeid
særlig på arenaer der utsatte ungdommer
befinner seg. Noen hovedarenaer er offentlige
uteområder, som gater, plasser og T-baneholdeplasser, buss- og togstasjoner, samt innendørsarenaer som kjøpesentre, skoler, kafeer og ungdomsklubber. En utfordring for utekontakten er at
ungdom i betydelig mindre grad enn tidligere
benytter sin fritid i det offentlige rom og i større
grad tilbringer tid hjemme, på digitale arenaer.
Derfor satses det nå i større grad på oppsøkende
arbeid på skoler.13 Gjennom kontakten med unge
9

5
6
7
8

Ose mfl. (2018).
Departementene (Q-16/2013) s. 2–3.
Skogen (2013).
St.meld. nr. 42 (2004–2005) Politiets rolle og oppgaver, kapittel 7.2.2 «Strategisk tilnærming».
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10
11
12
13

Oppsøkende sosialt arbeid ble etablert som et kommunalt
tiltak i 1969, da Uteseksjonen i Oslo ble opprettet. Betegnelsene på slike oppsøkende virksomheter varierer, men
«uteseksjon», «utekontakt» og «ungdomskontakt» er vanligst.
KoRus Oslo (2018). Tallet på antall kommuner er oppdatert
27. august 2018.
Henningsen, Gotaas og Feiring (2008).
Erdal (2006).
Island mfl. (2013).
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initieres egne støttetiltak, og det opprettes samarbeid med andre hjelpetjenester, foreldre, nettverk,
skole og andre ved behov. Hensikten er å skape
positive endringer i den enkelte ungdoms livsbetingelser. Gjennom kartlegging, samtaler og aktiviteter skal det legges til rette for en endringsprosess knyttet til uønsket adferd og en belastende
livssituasjon.
Utekontaktene bidrar også med systematisk
kartlegging og lokal informasjon om nye trender
og rusbruk i utsatte ungdomsmiljøer som det
øvrige hjelpeapparatet er lite kjent med, blant
annet gjennom såkalt hurtig kartlegging og handling (HKH). Dette utgjør en viktig kunnskapskilde for kommunenes tiltakskjede for å målrette
innsatsene i det forebyggende arbeidet rettet
mot særlig sårbare unge som har stor marginaliseringsrisiko.

11.3 Skolenes forebyggende rolle
Skolene spiller en viktig rolle i livet til barn og
unge. Elevene tilbringer mye tid på skolen, og
skolen er en arena som kan bidra til positiv utvikling i unge menneskers liv. På skolene arbeides
det også både med universelle, selektive og indikative tiltak, og det er utarbeidet faglig støttemateriell og kunnskapsgrunnlag for det forebyggende
arbeidet i skolen.14
Samarbeid med foresatte fremstilles som
avgjørende. Gjennom et tillitsfullt skole–hjemsamarbeid og gode relasjoner mellom lærer og
foreldre kan det utveksles informasjon og opprettes dialog om elevens trivsel og fungering og om
bekymringsfulle forhold knyttet til risikoadferd og
bruk av rusmidler. Etter forskrift til opplæringslova § 20-4 er skolen forpliktet til å gi foreldre til
ikke myndige elever viktig informasjon om
eleven. Det legges til grunn at en slik varslingsplikt inntreffer dersom det avdekkes at eleven er
involvert i bruk, besittelse, kjøp eller salg av rusmidler i skoletiden.15 Dersom eleven er myndig
kan foreldrene bare gis slik informasjon hvis
eleven har samtykket til det.
Skolehelsetjenestene, som er en gratis «dropin»-tjeneste for elever og deres foreldre,16 skal
være et lett tilgjengelig tjenestetilbud for elever
med rusmiddelproblematikk. Disse tjenestene
skal blant annet drive oppsøkende virksomhet ved

behov og skal ha rutiner for å sende melding til
koordinerende enhet i kommunen om barn med
behov for oppfølging og individuell plan.17
Utdanningsetater eller representanter for skoler inngår dessuten i forebyggende samarbeid
med andre offentlige instanser og organisasjoner,
for eksempel i den såkalte SLT-modellen (omtalt
nedenfor) som benyttes i mange kommuner, og i
Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo.18 Skolen skal bistå med hjelp til å formidle kontakt med hjelpetjenestene og tilrettelegge for samarbeid ved behov for individuell oppfølging.
Skolen skal videre bidra med kunnskap om,
refleksjon over og bevisstgjøring om rusmiddelbruk.19 Narkotika skal i tråd med læreplanverket
være undervisningstema på slutten av ungdomsskolen og i videregående skole. Det skilles mellom didaktiske og interaktive tiltak.20 Didaktiske
tiltak innebærer faktaorientert klasseromsbasert
kunnskapsformidling, noen ganger ved hjelp av
undervisning av ulike eksperter, som politi og personer med brukererfaring. Interaktive tiltak er
basert på elevens medvirkning og ferdighetstrening, som skal styrke den enkeltes evne til å
foreta reflekterte valg. Forskning viser at skolebaserte programmer gir bedre kunnskapsnivå om
rusmidlers skadevirkninger, men at ren faktaorientert kunnskapsformidling (didaktiske tiltak)
ikke påvirker elevenes holdninger til og bruk av
rusmidler.21 Interaktive programmer, der elevene
aktivt involveres, kan imidlertid ha en noe positiv
virkning på endring i adferd på kort sikt.22 Imidlertid er det lite kunnskap om utbredelsen av
ulike forebyggingstiltak i skolen og hvordan dette
gjøres i praksis. Det etterlyses mer kunnskap om
hvordan forebyggingstiltak tas i bruk i skolen, og
hvilke tiltak som kan begrense risikofylt og skadelig bruk av rusmidler.23

16

17

18
19
20

14
15

Se Helsedirektoratet (2012a); Kirke-, utdannings- og
forskningsdepartementet (2000) og Andresen mfl. (2014).
Osloskolen (2019) s 11.

21
22
23

Se Helsedirektoratet (2017f) og forskrift 19. oktober 2018
nr. 1584 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 3
fjerde ledd.
Se Helsedirektoratet (2017f) kapittel 2 og forskrift 19. oktober 2018 nr. 1584 om kommunens helsefremmende og
forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 6 bokstav e.
For eksempel SAMFOR i Oslo.
Helsedirektoratet (2014a).
NOU 2003: 4 Forskning på rusmiddelfeltet s. 79.
NOU 2003: 4 s. 80. Rossow og Pape (2019) s. 129.
NOU 2003: 4 s. 81.
Rossow og Pape (2019) s. 126–140.

NOU 2019: 26
Rusreform – fra straff til hjelp

11.4 Politiets forebyggende rolle
11.4.1 Strategier og mål
11.4.1.1 Oversikt
I Handlingsplanen mot barne- og ungdomskriminalitet skisseres de ulike myndighetsinstansenes
rolle i arbeidet med barn og unge.24 Politiet tillegges her en hovedrolle.
I politiloven § 6 beskrives overordnede regler
om hvordan polititjenesten skal utføres:
«Tjenesteoppdragets mål skal søkes nådd gjennom opplysning, råd, pålegg eller advarsel eller
ved iverksettelse av regulerende eller forebyggende tiltak.
Politiet skal ikke ta i bruk sterkere midler
uten at svakere midler må antas utilstrekkelige
eller uhensiktsmessige, eller uten at slike forgjeves har vært forsøkt. De midler som anvendes, må være nødvendige og stå i forhold til
situasjonens alvor, tjenestehandlingens formål
og omstendighetene for øvrig.
Politiet skal opptre saklig og upartisk og
med omtanke for personers integritet, slik at
den som er gjenstand for inngrep fra politiet,
ikke utsettes for offentlig eksponering i større
grad enn gjennomføringen av tjenestehandlingen krever.
Politiet kan anvende makt under tjenesteutførelsen i den utstrekning det er nødvendig
og forsvarlig.»
Politiet gjennomfører eller deltar per i dag i en
rekke tiltak knyttet til forebygging av kriminalitet.25 I politiets virksomhetsplan frem mot 2025 er
kriminalitetsforebygging ett av fire overordnede
strategiske tema.26 Forebygging fremstilles som
politiets primærstrategi på alle kriminalitetsområder. Dette overordnede målet for politiets virksomhet er beskrevet i politiloven § 1 annet ledd:
«Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd
i samfunnets samlede innsats for å fremme og
befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og
alminnelige velferd for øvrig.»
24
25

26

Justis- og beredskapsdepartementet (2013). Dette er den
siste handlingsplanen som er utgitt.
Dette ble vektlagt i St.meld. nr. 42 (2004–2005) Politiets
rolle og oppgaver, der det presiseres at politiet, i samarbeid
med andre offentlige og private aktører, skal ha kriminalitetsforebygging som hovedstrategi.
Politidirektoratet har utarbeidet en delstrategi for politiets
virksomhetsplan frem mot 2025, se POD (2018).
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Forebyggingen skal skje i et nært og forpliktende
samarbeid med øvrige offentlige instanser. Videre
presiseres det at kriminalitetsbekjempelsen skal
basere seg på en kombinasjon av forebyggende
og reaktive strategier, og at disse strategiene er
samvirkende elementer, som må kombineres i
politiets arbeid.
Forebygging omfatter tiltak for å hindre at kriminalitet oppstår. Vektlegging av forebygging som
primærstrategi begrunnes i den samfunnsøkonomiske gevinsten som oppstår ved å hindre skader
som følge av at straffbare forhold begås. Dette er
en viktig del av politiets arbeid. Politiets primærforebyggende aktiviteter skjer på rusfeltet gjennom holdningsskapende informasjonsarbeid om
skadepotensial ved ulike typer narkotika og følgene av å bryte forbudet mot bruk av narkotika.

11.4.1.2 Kunnskapsbasert politiarbeid
Kunnskapsbasert politiarbeid blir ansett som det
mest effektive virkemidlet i det forebyggende
arbeidet og skal være politiets hovedstrategi.27
Kunnskapsbasert politiarbeid innebærer å systematisk innhente og kombinere et bredt spekter av
tverrfaglige, erfaringsbaserte og vitenskapelige
kunnskapskilder, med det formål å skape et best
mulig grunnlag for treffsikre forebyggende tiltak,
i tett samarbeid med andre instanser.28
På rusfeltet vil forebyggingstiltak både være
rettet mot å forhindre bruk av narkotika og nyrekruttering og mot å forebygge skader som følge
av rusbruk. Mens det proaktive arbeidet viser til
politimetoder som tas i bruk for å forhindre at lovbrudd oppstår, er reaktive metoder polititiltak som
settes inn i etterkant av lovbrudd.29 Videre kan
politiets innsats mot narkotika deles inn i to strategier, ut fra hvilket nivå i narkotikadistribusjonskjeden som er målet.
Det kan skilles mellom forebygging, som
bidrar til tilgjengelighetsreduksjon, der formålet er
å redusere produksjon, innførsel og omsetning,
og tiltak som bidrar til etterspørselsreduksjon.30 På
den ene side skal politiet drive med kriminalitetsbekjempelse rettet mot bakmenn og organiserte
kriminelle nettverk. Samtidig skal de forebygge
rusproblemer og sørge for at personer ikke

27
28
29
30

POD (2018) s. 4.
NOU 2009: 12 Et ansvarlig politi – Åpenhet, kontroll og
læring, pkt. 12.2.1.
Knutsson og Søvik (2005). Se også Runhovde og Skjevrak
(2018)
Larsson (2015).
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begynner å bruke narkotika. Forebyggende
strategier tar utgangspunkt i at:
«politiet skal komme bort fra det tradisjonelle
reaktive og hendelsesstyrte politiarbeidet,
hvor politiet bare rykker ut og griper inn overfor enkelthendelser, og hvor man ikke gjenfinner noen innsats som påvirker de forhold
som skaper hendelsene»31.
På narkotikafeltet underbygges dette av forskning
som viser at reaktive metoder som intensivert
politiinnsats og straffeforfølgning av mindre
mengder narkotika, har begrenset forebyggende
og kriminalitetsreduserende effekt og heller kan
bidra til stigmatisering, sosial utstøting og ytterligere marginalisering av vanskeligstilte brukere.32 Politiarbeid skal ha en preventiv funksjon,
med virkemidler og løsninger som innebærer at
det tradisjonelle rettsapparatet i mindre utstrekning tas i bruk.

11.4.2 Politiets forebyggende innsats overfor
barn og unge
Tidlig innsats overfor unge lovbrytere skal være
en prioritert oppgave hos politiet.33 Dette arbeidet
skal organiseres i retning av generell forebygging
mot ungdomsgruppen og gjennom å arbeide mot
konkrete personer eller grupper som befinner seg
i risiko for å tidlig debut og bruk av rusmidler.
Videre skal politiet drive lokalorientert forebygging ved å sette inn tiltak i konkrete situasjoner og
områder som er ansett som særlig kriminalitetsbelastede og kriminalitetsfremmende.
Det vektlegges at politiet skal være i dialog
med risikoutsatt ungdom, og at politiet samhandler med foreldre og skole. Videre fremheves samarbeid med kommunale etater og den såkalte SLTmodellen (se punkt 11.5) og politiråd34 som sentrale verktøy. Politiets primære oppgaver i dette
samarbeidet beskrives som å bidra med kartlegging av enkelte ungdommer og ungdomsmiljøer
og å melde fra om bekymringsfulle forhold.35 Det
vektlegges at god kriminalitetsforebygging krever
grunnleggende kartlegging av hva som foregår i
utsatte miljøer, og at det arbeides med å skaffe
oversikt over den registrerte barne- og ungdoms31
32
33
34
35

Knutsson og Søvik (2005) s.10.
Houborg, Frank og Bjerge (2014); Olsen (2017).
Justis- og beredskapsdepartementet (2013) s. 25; Oslo politidistrikt (2017).
POD (2007).
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (2019).

kriminaliteten. Politiet skal gi sine samarbeidspartnere systematisk informasjon gjennom bruk
av analyse- og registreringsverktøy, sine observasjoner og kontakter i barne- og ungdomsmiljøene.
Ut fra den samlede informasjonen kan politiet og
kommunen i fellesskap analysere barne- og ungdomsmiljøene og sette inn målrettede tiltak.
Det er videre politiets plikt å ta hånd om barn
som påtreffes under omstendigheter som klart
innebærer en alvorlig risiko for barnets helse og
utvikling. Dersom personer under 18 år påtreffes
ruset eller i tilknytning til rusmiljøer, skal politiet
bringe barnet til sine foresatte. Det skal også vurderes om det skal sendes bekymringsmelding til
barnevernsmyndighetene. Politiets samarbeidsplikt, jf. politiinstruksen § 15-1, innebærer at politiet skal samarbeide med andre offentlige instanser og særlig skal det innledes samarbeid, med
skole og sosiale myndigheter. Politiet skal gi disse
instansene informasjon om forhold som kan være
av betydning for deres virksomhet. Videre har
politiet mulighet til å informere skole og andre
offentlige myndigheter om ellers taushetsbelagt
informasjon når det er kjent at en elev bruker
narkotika, eller det er risiko for at narkotika vil
kunne bli omsatt på skolen, jf. politiregisterloven
§ 27. Politiets rolle i tiltakskjeden er å gjøre relevante samarbeidsinstanser oppmerksom på unge
som har risikoadferd knyttet til bruk av rusmidler,
og å ha en pådriverrolle for å bidra til at disse får
nødvendig oppfølging av kommunen.

11.4.3 Bekymringssamtale
11.4.3.1 Oversikt over ordningen
Et av politiets viktigste forebyggende tiltak overfor unge som utøver risikoadferd og kriminalitet,
er samtaleverktøyet «bekymringssamtalen».36
Bekymringssamtale er fremstilt som et av de mest
brukte og viktigste personrettede forebyggende
virkemidler utenfor straffesaksbehandling.37 Det
er imidlertid ikke mulig å fastslå omfanget av slike
samtaler knyttet til narkotika, fordi dette ikke
registreres i politiets driftsstatistikk. Bekymringssamtalen brukes overfor ungdom som har begått
en straffbar handling, eller som politiet mistenker
har gjort det.38 Samtalen kan gjennomføres etter
initiativ fra politiet eller etter ønske fra foresatte
eller andre.
36
37
38

POD (2011).
POD (2011).
Lie (2011) s. 118–119.
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Bekymringssamtalen kan innledes i ett av to
hovedspor. Politiet kan invitere til en frivillig samtale med den unge alene og/eller eventuelt den
unges foresatte. Dette krever ikke lovhjemmel,
men kan knyttes til politiets lovpålagte oppdrag
med å forebygge kriminalitet og ordensforstyrrelser. Dersom det er grunn til å tro at et barn har
begått en straffbar handling (eller en person
under 15 år har begått en handling som ville vært
straffbar hvis personen var over 15 år på gjerningstidspunktet), kan barnet og foreldrene
pålegges å møte til en bekymringssamtale for å
forebygge ytterligere lovbrudd, jf. politiloven § 13
fjerde ledd. Uttrykket «grunn til å tro» innebærer
at det ikke stilles strenge krav til bevis for at barnet har begått den aktuelle handlingen. Ved unnlatt oppmøte uten lovlig forfall kan politiet beslutte
å avhente barnet og foreldrene for å gjennomføre
samtalen, jf. § 13 femte ledd. Verdifulle opplysninger som fremkommer i bekymringssamtalen,
skal registreres.
Politidirektoratet har laget en veileder for gjennomføring av bekymringssamtalen for å sørge for
bedre rutiner og likhet og for å sikre god og trygg
informasjonsdeling mellom aktører.39
I veilederen fremgår det at bekymringssamtalen skal bidra til å kartlegge ungdommens livssituasjon, nettverk, årsaker til rusbruk og risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer for gjentatt kriminalitet. Et formål med samtalen er å ansvarliggjøre den enkelte ungdom og å prøve å finne ut av
hvilken motivasjon og hvilke ønsker og mål ungdommen selv har. Aktuelle tiltak for å hindre
videre rusbruk og eventuelle hjelpebehov skal
diskuteres med den enkelte. Det kan gjøres nærmere avtale om både kortsiktige og langsiktige
mål for hvordan ungdommen selv kan bidra til å
forebygge egen kriminalitet, hva de foresatte skal
gjøre, og hva politiet skal gjøre. Ved behov og
etter eget ønske kan det også settes opp oppfølgingssamtaler.

rende start for å snu en negativ utvikling i tide.
Bekymringssamtalen kan være et konstruktivt tiltak hvis det bidrar til å aktivere ungdommenes
endringsressurser og støtteapparatet rundt.41
Flere forhold kan påvirke effekten av samtalen. De personlige kvalifikasjonene til personellet
som leder samtalen, kan ha vesentlig betydning
for muligheten for å komme i posisjon overfor den
enkelte ungdom og dermed for virkningen av
ulike tiltak. Muligheten for positiv påvirkning
handler også om viktigheten av å formidle saklig
informasjon om narkotika og skadevirkningene
og unngå moraliserende kommunikasjon.42
Samtidig kan bruk av bekymringssamtale
være et betydelig inngrep i barn og unges liv. Det
er derfor et vesentlig problem at forskningen på
bruk og effekt av bekymringssamtale som et forebyggende virkemiddel er mangelfull – på alle kriminalitetsområder generelt og knyttet til rusmiddelbruk spesielt. Det foreligger ikke statistikk
over hvor ofte slike samtaler benyttes i saker om
narkotikabruk, og heller ikke over utfallet av samtalene. Det er derfor vanskelig å vurdere kvalitetene ved dette som et kriminalitetsforebyggende
tiltak og om dette kan bygges videre på som et tiltak i en kommende rusreform.
Forskningslitteraturen belyser imidlertid at
det kan knytte seg flere problematiske forhold til
politiets bruk av bekymringssamtale. Et generelt
kritisk punkt i tiltak som er basert på tidlig intervensjon, er faren for uhensiktsmessig stempling
og stigmatisering.43 Særlig problematisk kan
dette være når bekymringssamtalen er påtvunget.
Selv om tidlig intervensjon gjennom bekymringssamtalen i mange tilfeller vil være et bidrag for å
bevisstgjøre, informere og påvirke ungdom, er det
samtidig viktig at politiet er bevisst på å vurdere
hensiktsmessigheten av iverksetting av en
bekymringssamtale. Når politiet velger å involvere seg, må de også vurdere mulige konsekvenser. For enkelte ungdommer kan en slik kontakt

11.4.3.2 Vurdering av bekymringssamtalen
Bekymringssamtalen kan være et viktig virkemiddel for tidlig innsats, ved å generere støttetiltak
for vanskeligstilt ungdom som står i risiko for å få
et problematisk forhold til rusmidler, og som
hjelpeapparatet ellers ikke har fanget opp. Tidlig
cannabisdebut kan ha særlig negative langsiktige
konsekvenser,40 og avdekking og oppfølging gjennom bekymringssamtalen kan være en avgjø-

41

39
40

POD (2011).
Bramness og Rossow (2019) s. 69–84.

42
43

Runhovde og Skjevrak (2018) s. 48–49.
Lie (2015).
Runhovde og Skjevrak (2018). Avhenting ved unnlatt oppmøte, jf. politiloven § 19, blir i veilederen for bekymringssamtalen påpekt som et stigmasensitivt inngrep:
«Avhenting ved unnlatt oppmøte bør imidlertid vurderes
nøye. Avhenting må veies opp mot blant annet stigmatisering/ stempling og hvilken betydning avhentingen kan få
for den unges og de foresattes tillitsforhold til politiet og
muligheten for videre konstruktiv kommunikasjon i
bekymringssamtalen. Som et alternativ bør det vurderes å
gi flere muligheter til å møte, foreslå hjemmebesøk eller
møte andre mer egnede steder enn på politistasjonen, lensmannskontoret eller politiposten.»
Se POD (2011) s. 19.
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oppleves mer som et belastende inngrep enn som
hjelp. Intervensjon gjort på feil tid og på feil måte
kan ha negative konsekvenser i den forstand at
den kan forsterke den individuelle skamfølelsen
og opplevelsen av å være annerledes og mindreverdig, samtidig som den subkulturelle statusen
knyttet til et kriminelt utenforskap og rus kan
utvikles og forsterkes.44
I mange tilfeller kan det være mer hensiktsmessig at hjelpeinstansene gjennomfører en samtale uten politiets tilstedeværelse.
Informasjonsdeling er vesentlig for det tverrsektorielle kriminalitetsforebyggende arbeidet.
Imidlertid er det en utfordring for å ivareta et tillitsforhold til den enkelte ungdom dersom politiet
bruker bekymringssamtalen til å skaffe seg opplysninger som senere brukes i en kontrollerende
og straffende heller enn forebyggende hensikt.45
Det understrekes at hensikten med bekymringssamtalen ikke er å være en informasjonskanal for
politiet om andre kriminelle forhold.46 Samtalen
skal fungere forebyggende og hjelpe den unge,
ikke politiet.

11.5 Rus- og kriminalitetsforebyggende
samarbeid gjennom SLT-modellen
11.5.1 Innledning
Rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid er en
del av kommunens generelle plikt til å drive forebyggende arbeid, særlig overfor barn og unge.47
Kommunene er ikke pålagt å organisere dette
arbeidet på noen spesiell måte, men om lag 200
kommuner organiserer dette arbeidet i samarbeid
med politiet etter SLT-modellen. Utvalget bruker
her denne modellen som eksempel på systematisk rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid.
SLT står for Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak og ble utviklet på
1990-tallet. SLT-modellen har som hovedformål å
skape en felles strategi for samordning mellom
politi, kommune og øvrige lokale virksomheter i
det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet
overfor barn og unge under 23 år.48 Målet er at
kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til

44
45
46
47
48

Kuvoame (2015); Sandberg og Pedersen (2006); Oslo kommune (2016).
Runhovde og Skjevrak (2018) s. 48–49.
Lie (2015).
Departementene (Q-16/2013).
Se Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (2019)
for en mer detaljert beskrivelse av modellen.

riktig tid av et hjelpeapparat som samarbeider
godt på tvers av etater og faggrupper.
Modellen skal sørge for bedre informasjonsflyt, kunnskap og ressursbruk og mer forpliktende samarbeid mellom politi og relevante kommunale enheter. Hensikten med slike tverrsektorielle møteplasser er å gi bedre kunnskapsnivå og
erfaringsoverføring og legge til rette for at
bekymringsfulle forhold fanges opp, og at tiltak
kan settes inn tidligere, samtidig som risikoen for
dobbeltarbeid og overlapping reduseres.
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) har ansvaret for å følge opp kommunene som har opprettet SLT-samarbeid.
SLT-modellen organiseres på tre nivåer: det
styrende, det koordinerende og det utførende nivået.
De tre nivåene skal sørge for en klar ansvarsfordeling, styring, koordinering og utføring av det
forebyggende samarbeidet på tvers av sektorer og
være forankret i linjen fra toppledernivå til utførernivå.
Styringsnivået. SLT-modellen skal forankres på
øverste nivå i kommuneledelsen og politiet i en
styringsgruppe. Styringsgruppen har ansvaret for
kommunens samlede innsats for forebygging av
rus og kriminalitet. Gruppen skal sørge for å innhente nødvendig kunnskap, angi klare mål og
prioriteringer og innlemme disse målene i det
kommunale planverket for rus- og kriminalitetsforebygging. Styringsgruppen skal gi nødvendige
fullmakter direkte til de koordinerende og
utøvende nivåene.
Koordineringsgruppen.
Koordineringsnivået
består av et nettverk av representanter for de tiltakene som arbeider med den aldersgruppen innsatsen skal rettes mot. Viktige instanser knyttet til
rusproblematikk vil være politi, barnevern, skole,
helse, utekontakt, konfliktråd, oppfølgingsteam
og videregående skole. Koordineringsgruppen
har ansvaret for den praktiske koordineringen av
kommunens rus- og kriminalitetsforebyggende
arbeid på tvers av etatene. Gruppen skal innhente
tverrsektoriell kunnskap og innspill som er nødvendig for å avdekke problemer og utfordringer,
og ut fra dette gi råd om hva hver enkelt sektor
bør sette i gang av kortsiktige og langsiktige tiltak.
Det utførende nivået. Det utførende nivået
består av deltagerne i rus- og kriminalitetsforebygging i praksis. Alle som er i direkte kontakt
med barn og unge, skal delta. Det kan være
ansatte i kommunale virksomheter og forebyggende politi, og frivillige organisasjoner og lokalt
næringsliv kan inkluderes når dette er hensiktsmessig i forebyggingssammenheng.
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Modellen er basert på en SLT-koordinator
ansatt i kommunen i hel- eller deltidsstilling som
har en nøkkelrolle ved både å ha et administrativt
og faglig ansvar og å delta i møteaktiviteter på alle
styringsnivåer. Koordinatoren skal sikre at alle
som deltar i rus- og kriminalitetsforebyggende
arbeid, møtes regelmessig, avdekker behov og
ressurser, oppnår en felles problemforståelse og
samordner sine tiltak. SLT-koordinator skal være
en pådriver og et bindeledd i samarbeidet.
SLT-modellen er fleksibel for å kunne implementeres i kommuner med svært ulike utfordringer når det gjelder forebygging av kriminalitet.
Modellen bygger på ideer om selvstyring og
betydningen av å danne lokale nettverk og forebyggingsløsninger.

11.5.2 Vurdering av SLT
Evalueringene av SLT har primært fokusert på å
vurdere selve organiseringens betydning for samarbeid og mindre på å gi kunnskap om og vurdere
konkrete tiltak og modellens forebyggende effekter.49 Selv om samarbeidet erfares som godt på
systemnivå, behøver ikke dette nødvendigvis å
resultere i det som oppleves som treffsikre løsninger for mottagerne av tiltakene.
Undersøkelsene viser at SLT-modellen gir god
informasjons- og erfaringsutveksling, dialog og
samarbeid, som fører til bedre koordinering av
partenes innsats og avklaring av ansvar mellom
aktørene. SLT-arbeidet bidrar til at avdekking, initiering av tiltak og samarbeid bygger på et bredt
og tverrfaglig sammensatt kunnskapsgrunnlag.
Evalueringene viser at en høyt plassert koordinatorstilling er vesentlig for at arbeidet skal bli en
sentral del av kommunens totale samordning og
helhetlige innsats mot kriminalitet.
Samtidig viser undersøkelsene at SLT er godt
forankret i kommunens planer, og at det er viktig
at politiledelsen er sterkt inne som støttespillere
for modellen.
Imidlertid påpekes det at SLT-modellens trenivåmodell for organisering av det kommunale
samarbeidet ikke er like egnet for alle kommuner.
Norske kommuner representerer stor variasjon.
Noen kommuner mangler et naturlig mellomnivå
mellom styringsnivå og utføringsnivå. Dette har
ført til at nesten halvparten av SLT-kommunene er

organisert etter en tonivåmodell. For disse kommunene representerer trenivåmodellen en lite
egnet samarbeidsstruktur, og trenivåstrukturen
kan oppleves som unødvendig byråkratisk.
Det blir påpekt at det er liten grad av brukerinvolvering og medbestemmelse fra ungdom i
utvalgene, og det er heller ikke prosesser som sikrer at deres stemme blir hørt.
En sentral utfordring i slike tverrsektorielle
samarbeid som SLT representerer, er at for dem
som deltar, vil taushetsplikten i varierende grad
utgjøre en hindring for utveksling av informasjon
knyttet til enkeltpersoner. Imidlertid viser en
spørreundersøkelse blant samarbeidspartnerne i
SLT at de involverte i liten grad opplever taushetsplikten som noe vesentlig hinder.50 Dette kan
skyldes at aktørene ikke har forstått hvilke
begrensninger som følger av taushetsplikten.
Undersøkelsen viser også at de yrkesgruppene
som er strengest regulert av taushetsplikt, som
helsepersonell, i mindre grad opplever det som et
hinder enn politiet, som i minst utstrekning har
krav om taushetsplikt. Politiet er den eneste etaten som har et formålsbestemt unntak fra taushetsplikten når formålet er å forebygge kriminalitet. At politiet opplever taushetsplikten som mer
begrensende, selv om de er minst begrenset av
lovverket, kan skyldes at politiet opplever at taushetsplikten kan hindre andre aktører fra å bidra
med opplysninger som politiet finner det formålstjenlig å ha for å utøve sitt forebyggende arbeid.

11.6 Ruskontrakter
11.6.1 Innledning
«Ruskontrakt» innebærer at en person inngår en
avtale med politiet, kommunen eller andre
myndigheter om rustesting over en gitt tidsperiode. «Ruskontrakt» benyttes enten som ledd i
behandlingen av en straffesak, ved at ruskontrakten utgjør et vilkår for å avgjøre saken ved en
påtaleunnlatelse for mindre alvorlige narkotikalovbrudd, eller som et rent frivillig tilbud, uten at
personen er anmeldt for narkotikalovbrudd.
«Ruskontrakt» som gjennomføres som et vilkår i forbindelse med en betinget påtaleunn-

50
49

Modellen ble evaluert første gang av NIBR, se NIBR
(1995), siden i 2008, se Gundhus mfl. (2008). SLT-modellens funksjon i fem norske storbykommuner ble evaluert
samme år, se Egge mfl. (2008). Undersøkelsene baserer
seg både på kvalitative data fra ulike SLT-enheter og på
kvantitative spørreundersøkelser.
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I en spørreundersøkelse til samarbeidspartnerne i SLT
oppga størstedelen av respondentene at taushetsplikten i
svært liten grad eller i liten grad var til hinder for samarbeidet. Bare en tredjedel av SLT-koordinatorene oppgir imidlertid at det er utarbeidet rutiner for hvordan taushetsplikten skal håndteres mellom samarbeidspartnerne. Se Gundhus mfl. (2008) s. 175–188.
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latelse, omtales særskilt i kapittel 10 om strafferettslige reaksjoner.
Frivillig ruskontrakt, eller frivillig rusmiddelkontroll, er først og fremst et forebyggende tiltak.
Hovedmålgruppen er ungdom opp til 18 år, men
mange steder tilbys kontrakter til unge opp til 24
år. «Kontrakten» innebærer at den enkelte og
foresatte frivillig inngår en formalisert avtale med
hjelpeapparatet om jevnlig urintesting for å kontrollere hvorvidt den unge avstår fra å bruke
narkotika. Ofte er det foreldres bekymring som er
foranledningen for tiltaket. Ungdommens motivasjon oppgis ofte å være knyttet til behovet for å
gjenopprette tillit til sine foreldre, men kan også
ha sammenheng med en opplevelse av press. Kontrakten har vanligvis en varighet på seks til tolv
måneder. Den enkelte skal også få tilbud om å bli
fulgt opp gjennom samtaler eller andre oppfølgings- og behandlingstiltak i regi av helse- og
sosialtjenesten. Den enkelte kommune avgjør om
det er helsesøstre ved skolen eller helsestasjon
for ungdom, barneverntjenesten, fastlege eller
andre som skal følge opp ungdommene. «Frivillig
ruskontrakt» skiller seg fra ruskontrakt som vilkår ved påtaleunnlatelse ved at partene i prinsippet når som helst kan avslutte kontrakten uten
juridiske konsekvenser.
Utvalget er ikke kjent med at det foreligger
noen oversikt over omfanget av bruk av «frivillige
ruskontrakter» i Norge. Det er ikke utarbeidet
nasjonale faglige retningslinjer for tiltaket.
Tilbudet om forebyggende tiltak og oppfølging
knyttet til bruk av rusmidler er i praksis sterkt
varierende. Noen av disse tiltakene, og variasjoner
i erfaringene med og studiene av dem, fremstilles
i det følgende.

11.6.2 Vurdering av frivillige ruskontrakter
En studie gjort av «frivillige ruskontrakter» for
ungdom mellom 13 og 18 år i ulike bydeler i Oslo
og kommuner i Follo politidistrikt, sett fra praksisfeltets side, viser at bruk av ruskontrakter er
sterkt varierende.51 Selv om målgruppen er ungdom som eksperimenterer med rus, og ikke ungdommer med etablert rusproblematikk, er det i
praksis store variasjoner når det gjelder hvem
som tilbys kontrakt. Det er hovedsakelig gutter
51

Denne fremstillingen av sentrale trekk ved Oslo-modellen
er basert på rapporten Flinkiser og «dropouts» som inneholder en kartlegging av bruk av «frivillige ruskontrakter»
i bydeler i Oslo og kommunene i Follo politidistrikt. Rapporten er basert på en spørreundersøkelse og 13 intervjuer
med ansatte som jobber med frivillige ruskontrakter. Se
Lien og Larsen (2015).

som tilbys kontrakt, og hovedvekten ligger på
ungdom i videregående skole. Både førstegangsbrukere av cannabis og ungdom med etablert problembruk deltar.
I undersøkelsen fremgår det at det er betydelige forskjeller mellom bydelene i Oslo i hvordan
tiltakene fungerer. I Oslo øst er kontraktene et tilbud som i stor grad er rettet mot risikoutsatte
minoritetsgutter. I Oslo vest52 er det i større grad
majoritetsungdom i «godt integrerte familier»
som deltar.53 Oppfølgingstilbudet varierer også
langs disse sosiale skillelinjene. I vest brukes
mest tid på samtaler og familierelatert oppfølging.
I øst bærer «ruskontraktene» mer preg av å være
et kontrolltiltak, med vekt på testing og mindre
familieinvolvering.
Hvem som gjennomfører og finansierer tiltaket, varierer. Økonomi kan ha betydning for om
tiltaket blir tatt i bruk. Det påpekes at det er mangelfull dokumentasjon av samtaler og utvikling
underveis i prosessen med den enkelte ungdom.
Videre er det også et problem at det er mangelfulle rutiner for oppfølging etter fullført kontrakt.
Undersøkelsen viser at praksisfeltet har ulike
oppfatninger om hvorvidt «ruskontrakter» er et
nyttig tiltak og fungerer. Det vektlegges at deler
av praksisfeltet i liten grad kommuniserer at frivillig ruskontrakt faktisk er et kontrolltiltak, og at
det er avgjørende at de involverte er klar over følgene av kontraktsbrudd. Foreldrenes engasjement i arbeidet er viktig, men anledningen til og
forutsetningene for å bidra er ulike. Studien gir
imidlertid ingen kunnskap om ungdommenes
erfaringer, noe som er nødvendig for å vurdere
den forebyggende effekten av slike tiltak.
En innvending mot «ruskontraktene» er forutsetningen om frivillighet. Samtykket til å inngå
kontrakt kan være preget av et visst påtrykk og en
opplevelse av tvang selv om det ikke nødvendigvis
foreligger en formell straffetrussel dersom kontrakten ikke inngås eller brytes. Generelt vet vi
for lite om hvorvidt slike tiltak bidrar til varige
endringer. Selv om noen kan oppleve tiltaket som
positivt, bidrar ikke «ruskontraktene» nødvendigvis til langvarig endring etter kontraktenes opphør. Dette forsterkes av at det i mange tilfeller er
mangelfulle rutiner for oppfølging etter fullført
kontrakt.
Undersøkelsen viser også at de mest ressurssterke ungdommene har større tilbøyelighet til og
bedre forutsetninger for å gjennomføre kontrak52
53

«Vest» betyr her tiltak som sorterer under Majorstua politistasjon.
Lien og Larsen (2015) s. 38.
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tene. Ungdommers sosioøkonomiske bakgrunn
og foreldres grad av involvering og støtte har stor
betydning for livsmestring og fungering.54
Selv om mange ungdom eksperimenterer med
cannabis og andre rusmidler, er det svært få som
utvikler et rusproblem.55 Mange av disse ungdommene har tilstrekkelige ressurser, nettverk,
fungerer bra, har ikke problem med rus og vil
klare seg godt, også uten systematisk oppfølging
fra hjelpeinstansene. Variasjonene mellom ungdommene som har kontrakt, er store, og hjelpetiltakene bør justeres deretter.
Det er manglende føringer og sentraliserte
maler for «ruskontrakter» både hos politi, kommune og helsevesen. Manglende systematikk i
kontraktene har blitt påpekt som et problem. Det
foreligger ikke noen standard for ruskontrakt.
Kommuner, bydeler og politistasjoner har egne
kontrakter og rutiner for oppfølging av både frivillig ruskontrakt og kontrakt som vilkår for påtaleunnlatelse.56 Noen steder er de «frivillige ruskontraktene» utformet etter samme mal som ruskontrakter med påtaleunnlatelse, andre steder ikke.57
Forskjellene gjelder hvilket tidsrom kontraktene
gjelder for, hvilket innhold kontraktene har, og
hvilke reaksjoner som iverksettes ved brudd på
kontrakten. Videre vises det til at rutiner knyttet
til registrering og oppfølging av kontrakter noen
steder er mangelfulle.
«Kontraktene» mangler enkelte steder et tilbud om helsemessig oppfølging, noe som svekker
den forebyggende funksjonen med kontraktene.
Et videre problem er mangel på kvalitetssikring av
urintester. Det er også variasjoner i hvilke instanser som bærer kostnadene med urinprøvekontroll. Enkelte steder må ungdommene og deres
foresatte selv betale. Dette kan gjøre at vanskeligstilte som selv ønsker og har nytte av det, ikke får
mulighet til å velge alternative løsninger til straff
og dermed ikke får nødvendig hjelp. Økonomi bør
ikke være styrende for bruk av ruskontrakter hvis
dette er ønsket av foreldre og ungdom.
Det etterlyses bedre og felles rutiner for gjennomføring av testene, og at det økonomiske
ansvaret for testene avklares. I 2014 kom veilederen Prosedyrer for rustesting, der det fastsettes kvalitetskrav for prøvetaking, screening og tolkning
av prøvesvar, som kan bidra til mer enhetlige og
forsvarlige metoder.58
54
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58

Bakken (2018a).
Bramness og Rossow (2019) s. 69–84.
Bresil (2012).
Lien og Larsen (2015); Sandøy (2018).
Helsedirektoratet (2014d).
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Det kan stilles spørsmål ved om det er hensiktsmessig at det enkelte steder brukes rusprøvekontroller for alle ungdommer der det avdekkes
bruk av narkotika. Førstegangsbrukere har ikke
nødvendigvis nytte av kontrakt, men kan trenge
andre, mindre inngripende tiltak. Ungdommer
som har et etablert rusproblem, kan på sin side
trenge tettere oppfølging. At kontroll er en standardløsning for ungdommer som ikke har nytte av
det og burde hatt andre tilbud for å få treffsikker
hjelp, er problematisk. I verste fall kan slike tiltak
virke mot sin hensikt ved å påføre ungdommene
unødvendige belastninger og stigma, som virker
demotiverende.59 Det kan dermed stilles spørsmål om hvorvidt slik ressursbruk og slike inngrep
overfor normalt fungerende ungdom i mange tilfeller er både unødvendig og uforholdsmessig, og
om den omfattende oppfølgingen bør forbeholdes
dem som virkelig trenger hjelp.
Det ser også ut til at det kan være en tendens
til en klasse- og kjønnsskjevhet i hvem som tilbys
«ruskontrakter», og hvordan de implementeres.
Selv om mange jenter eksperimenterer med rus,
er det hovedsakelig gutter som tilbys ruskontrakter. Videre synes det også som ruskontrakter i en
del tilfeller brukes i en mer kontrolldrevet hensikt
overfor de mest vanskeligstilte ungdommene med
mer sammensatte problemer og risikoadferd.
Dette ser ut til å gjelde særlig minoritetsgutter på
Oslo øst, ifølge Lien og Larsen:
«Vi synes altså å skimte en tendens til at marginaliserte unge gutter fra Oslo øst får ruskontrakt først og fremst som et kontroll- og straffetiltak, mens majoritetsguttene fra vest får ruskontrakt som et hjelpetiltak der kontroll er et
element sammen med samtaler og støtte. Det
kan synes som om ruskontrakt, slik det praktiseres i Oslo i dag, fungerer best for de unge
som har mest ressurser fra før.»60
Denne studien tyder på at de som har best forutsetninger for å klare seg, får mer og bedre hjelp
enn ungdom som har større utfordringer. Denne
sosiale skjevheten kan indikere at «ruskontrakter» i praksis ikke virker som et like godt forebyggende virkemiddel for mange av de ungdommene
som har det vanskeligst.
Urinprøvekontrakter og samordnet innsats
uten eksplisitt tillatelse til utveksling av opplysninger fra personen det samordnes rundt, er store og
omfattende inngrep, som frem til nå er gjennom59
60

Sandøy (2018).
Lien og Larsen (2015) s. 38–39.
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ført uten effektstudier. Det er nødvendig med mer
kunnskap om ungdommenes erfaring med oppfølgingen de får, både for å hindre uheldig bruk av
unødig ressurskrevende og inngripende tiltak og

for å vite hva som gir best hjelp til alle. Utvalget
viser her også til sine vurderinger av for eksempel
urinprøvetaking i utredningens kapittel 15.

Del IV
Utvalgets vurderinger og forslag

NOU 2019: 26
Rusreform – fra straff til hjelp

247
Kapittel 12

Kapittel 12

Hensyn for og imot avkriminalisering
12.1 Innledning
Utvalgets mandat er å utrede og foreslå en modell
for å oppnå formålet med regjeringens rusreform.
Mandatet bruker ikke uttrykket «avkriminalisering». Derimot er det en forutsetning i mandatet at
«ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og
besittelse av illegale rusmidler til egen bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten». Videre
er utvalget bedt om å vurdere særskilt erfaringene
fra Portugal, der bruk av narkotika og erverv og
innehav av narkotika til egen bruk ble avkriminalisert og gjort til administrative lovbrudd i 2001 (se
kapittel 6).
Formålet som søkes oppnådd med regjeringens rusreform, og henvisningen til erfaringene
fra Portugal, innebærer at utvalget bør behandle
de hensyn som taler henholdsvis for og imot
avkriminalisering av bruk av narkotika, samt av
erverv og innehav som henger sammen med personens egen bruk av narkotika, og hvordan en
eventuell avkriminalisering av slike handlinger
kan gjennomføres i en norsk kontekst.
Hvilke hensyn som taler for og imot en
endringene som reformen innebærer, kan ikke
bare bestå av en analyse av virkningene av å oppheve enkelte eksisterende regler. Analysen må
også omfatte betydningen av nye regler som innføres. Den samlede vurderingen av hvilke virkninger som kan forventes som følge av utvalgets foreslåtte reform, kan følgelig ikke innsnevres til et
spørsmål om hva som kan tenkes å skje med
narkotikabruken i Norge som følge av et bortfall
av en straffetrussel mot bruk og tilhørende befatning med narkotika. Vurderingen må også ta inn i
seg hvordan den nye sivilrettslige reaksjonsmodellen som utvalget foreslår, vil fungere. Ulike aspekter ved den foreslåtte nye modellen er drøftet og
beskrevet i kapittel 14–16.
Det inneværende kapitlet fokuserer på spørsmål som direkte knytter seg til straffleggingen av
narkotikabruk og tilhørende befatning med
narkotika. Først gis en oversikt over grunnleggende normative utgangspunkter for å vurdere

rettmessigheten og hensiktsmessigheten av å
bruke strafferettslige virkemidler for å motvirke
en bestemt type adferd i samfunnet se punkt 12.2.
Deretter, i punkt 12.3, beskrives mer eller mindre
sannsynlige tilsiktede og utilsiktede konsekvenser av avkriminalisering. Slike konsekvensers innbyrdes sammenheng og vekt behandles i et
avsluttende punkt 12.4.
Det saklige virkeområdet for utvalgets foreslåtte modell, og dermed den konkrete avgrensningen av avkriminalisering, behandles i kapittel
13. Der drøftes blant annet forholdet til ulike
grupper i befolkningen, ulike typer stoffer som er
å regne som narkotika etter legemiddelloven § 22
og narkotikaforskriften, og hvilken mengde av
slike stoffer som bør anses som innehav til egen
bruk, som faller innenfor utvalgets foreslåtte
modell.

12.2 Utgangspunkter for
å vurdere rettmessigheten
og hensiktsmessigheten
av bruk av straff
Utvalget tar utgangspunkt i at straff er samfunnets
sterkeste virkemiddel for å motvirke og fordømme innbyggernes uønskede handlinger. Bruk
av straff innebærer menneskelige kostnader for
den som straffes og vedkommendes familie, som
varierer avhengig av hvilken type straff som
benyttes.
I nyere norsk kriminalpolitikk anses straff
gjennomgående som et middel og ikke som et mål
i seg selv. For ordens skyld presiseres det at det
med «virkemiddel» også menes de tilfeller der
handlinger strafflegges med det formål å påvirke
holdninger i befolkningen eller å gi uttrykk for
grunnleggende verdier. Strafflegging, som innebærer at staten er beredt til å påføre sine innbyggere en tilsiktet lidelse, må derfor ha en «solid
begrunnelse».1 Det enkelte straffebud må følgelig
ha et identifisert formål, og det må vises hvordan
strafflegging er egnet til å oppnå dette formålet på
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en slik måte at straffens menneskelige og økonomiske kostnader rettferdiggjøres. I dette ligger at
byrdene ved bruk av straff må stå i et rimelig forhold til straffens tilsiktede virkninger. Det er altså
forventningen om de eventuelle samlede tilsiktede og utilsiktede konsekvenser av bruk av straff
– og at fordelene i tilstrekkelig grad veier opp for
ulempene strafflegging innebærer – som eventuelt kan rettferdiggjøre samfunnets bruk av straff.
Ettersom en rekke umiddelbare kostnader ved
strafflegging, både i økonomisk og menneskelig
forstand, nærmest er uløselig knyttet til vårt
begrep om straff, ligger argumentasjons- og bevisbyrden på dem som ønsker at staten skal straffe
sine innbyggere for en bestemt type handling.
Mangel på god kunnskap om virkningene av
strafflegging av en bestemt type adferd tilsier derfor stor varsomhet med bruk av straff, slik at man
ikke påfører menneskelige og økonomiske kostnader til liten eller ingen nytte. Dersom tilgjengelig kunnskap tilsier at formålene ved bruk av
straff ikke oppnås gjennom strafflegging, bortfaller også rettferdiggjørelsen av straffleggingen,
og det kan konstateres en «feilinvestering i
straff».2 Slike feilinvesteringer i straff innebærer
at den moralske (konsekvensetiske) rettferdiggjøringen av statens tilsiktede påføring av et onde
på egne innbyggere svikter. Fra en samfunnsøkonomisk synsvinkel kan det tilføyes at feilinvestering i straff utgjør en lite formålstjenlig, og kanskje til og med kontraproduktiv, bruk av fellesskapets ressurser.
Spørsmålet er så hvilke tilsiktede virkninger av
straff som kan rettferdiggjøre kostnadene. Et
alminnelig akseptert utgangspunkt i norsk kriminalpolitikk er at straff bare bør benyttes for å motvirke handlinger som er til skade for andre (skadefølgeprinsippet). Handlinger som primært bare rammer en selv (for eksempel selvskading eller
ekstremsport som innebærer stor risiko for skade)
skal, i henhold til skadefølgeprinsippet, i utgangspunktet ikke strafflegges. Skadefølgeprinsippet reiser imidlertid utfordringer når det skal anvendes i
praksis, særlig når det gjelder hva som skal regnes
som en relevant «skade» som påføres andre. For
eksempel anses det å skade samfunnets økono1

2

Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) Om lov om straff (straffeloven)
s. 77. Se også Rt. 1977 s. 1207 på s. 1209, under henvisning
til professor Johs. Andenæs: «Straff er et onde som staten
tilføyer en lovovertreder på grunn av lovovertredelsen, i
den hensikt at han skal føle det som et onde.»
Professor i strafferett Johs. Andenæs, en nestor innen
norsk strafferett, anvendte denne terminologien da han
stilte spørsmålet om hvorvidt en i fremtiden vil anse narkotikapolitikken som «vårt århundres største feilinvestering i
straff», se Andenæs (1994a) s. 628.

miske interesser som en straffverdig handling når
staten risikerer å miste inntekter forårsaket av en
grovt uaktsom feil i skattemeldingen, men ikke når
staten påføres utgifter til en redningsaksjon forårsaket av en dumdristig og dårlig planlagt fjelltur.
Det har vært ansett som en relevant indirekte skade
av bruk av narkotika at bruken medfører psykiske
skader og belastninger for gjerningspersonenes
nære pårørende.3
Vurderingen av om en bestemt skade kan rettferdiggjøre bruk av straff, knytter seg på denne
måten uløselig til en (ofte implisitt) vurdering av
den moralske statusen til handlingen skaden springer ut av.4 Skadefølgeprinsippet er dermed vagt, og
det anvendes heller ikke uten unntak i straffelovgivningen. Det finnes såkalte paternalistiske
straffebud,5 som kun er ment å verne mennesker
mot skade på seg selv, og straffebud som kun ivaretar kontroll- eller effektivitetshensyn.6
I norsk ruspolitikk er det bred enighet om et
mål om å «redusere alle negative konsekvenser av
narkotikabruk for enkeltpersoner, for tredjeparter
og for samfunnet».7 Det er naturlig for utvalget å
ta utgangspunkt i dette målet ved vurderingen av
bruk av straff innen rusmiddelpolitikk og å vurdere om strafflegging av befatning med narkotika
til egen bruk er egnet til å fremme et slikt mål.
Samtidig må det være klart, ut fra den norske
strafferettslige tradisjonen, at det må stilles krav
om nødvendighet og forholdsmessighet; ikke
enhver negativ konsekvens av narkotikabruk for
andre eller for samfunnet kan anses som så alvorlig at det vil være rimelig å strafflegge handlingen.
I forarbeidene til straffeloven er dette formulert
som to tilleggskrav til skadefølgeprinsippet:
«(1) Straff bør bare benyttes dersom andre
reaksjoner og sanksjoner ikke finnes eller
3
4
5

6

7

Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) kapittel 7.5.2.5.
Slik også Frøberg (2010).
Se Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 85. Et eksempel på et paternalistisk straffebud er det straffbelagte påbudet om bruk av
flytevest ved ferdsel i småbåt, jf. småbåtloven § 23 a første
ledd, jf. § 37 første ledd. Uttrykket «paternalisme», som
kommer av det latinske ordet for «faderlig», innebærer at
styresmaktene i slike tilfeller strafflegger for å få rettssubjektene til å handle på en måte som styresmaktene
mener vil være til rettssubjektenes eget beste.
Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) kapittel 7.5.2.6. Der brukes som
eksempel det straffbelagte forbudet mot å innta alkohol de
seks første timene etter kjøring som kan lede til politietterforskning, jf. vegtrafikkloven § 22 annet ledd, jf. § 31, og
straffbelagte påbud om regnskapsføring som gir grunnlag
for kontroll for (annen) økonomisk kriminalitet.
Innst. 207 S (2012–2013) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk: alkohol
– narkotika – doping, kapittel 2.1.
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åpenbart ikke vil være tilstrekkelige. (2) Straff
bør bare brukes dersom nyttevirkningene er
klart større enn skadevirkningene.»8
Ved den konkrete vurderingen av straffens tilsiktede og utilsiktede konsekvenser vil det nødvendigvis bero på en skjønnsvurdering hvilken grad
av sikkerhet som kreves i kunnskapsgrunnlaget.
Det ligger i sakens natur at det kan være krevende og i noen tilfeller umulig å etablere sikker
kunnskap om hvilken innvirkning en bestemt faktor har på innbyggernes handlemåte i et åpent og
komplekst samfunn hvor ulike faktorer må antas å
virke inn, både på samfunns- og individnivå. Når
det gjelder innbyggernes befatning med narkotika, kompliseres bildet av at det finnes lite sikker
informasjon om omfanget per i dag. Mørketallene
for bruk av narkotika, forstått som tilfeller av bruk
som ikke anmeldes, antas å være svært høye.9
Gitt at ulovlig befatning med narkotika til egen
bruk er straffbart, har innbyggerne et insentiv til
hemmelighold som også kan påvirke opplysninger som gis i spørreundersøkelser og i andre
sammenhenger, noe som svekker informasjonsgrunnlaget.
Det må også antas å være store individuelle
variasjoner i hvordan enkeltpersoner reagerer på
straffereaksjoner, og hvordan enkeltpersoner
reagerer på opplevelser med rusmidler. Spørsmålet om hva som kan forventes å inntre som
følge av en kriminalisering eller avkriminalisering, beror imidlertid på empiriske spørsmål om
nåværende adferd og teorier om hvordan
endrede
samfunnsforhold
kan
medføre
endringer i adferd. Dette er med andre ord
spørsmål om deskriptive forhold. Den normative
vurderingen – det ruspolitiske verdivalget – ligger i hvordan ulike sannsynlige konsekvenser
bør vektes mot hverandre.
I norsk strafferett har avkriminalisering i stor
grad skjedd gjennom fjerning av straffebud som
tiden har løpt fra. Et velkjent eksempel på dette er
avkriminaliseringen av seksuell omgang mellom
menn og av konkubinat (samboerskap) i 1972.10
Det finnes likevel noen eksempler på avkriminali8
9

10

Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 88.
POD (2019a) s. 116–118. Det er mange usikkerhetsfaktorer
knyttet til estimeringen av slike mørketall. Politidirektoratet
har angitt 95 prosent som et mulig estimat.
I Innst. O. XI (1971–72) Om lov om endringer i den alminnelige borgerlige straffelov 22. mai 1902 nr. 10 ble det lagt til
grunn at straffebudet mot homofilt samleie «i de senere år
meget sjelden» hadde vært anvendt i praksis (s. 3), og at
straffebudet mot konkubinat «ikke har vært brukt i nyere
tid» (s. 5).
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sering av handlinger som jevnlig ble strafforfulgt
helt frem til lovendringen, som er av en viss rettshistorisk interesse. Som eksempler på dette kan
nevnes avkriminaliseringen av overtredelser av
parkometerbestemmelser i 1963, der det ble innført en sivilrettslig tilleggsavgift (parkeringsgebyr) til erstatning for strafferettslig bøtestraff.11
Også avkriminaliseringen av åpenbar beruselse
på offentlig sted i 1970 gjaldt et straffebud som
hadde praktisk anvendelse frem til lovendringen.
Feilparkering og åpenbar beruselse på offentlig
sted anses fremdeles som uønskede handlinger
som det offentlige bør kunne gripe inn overfor, og
avkriminaliseringen skyldtes kun at straff ikke
lenger ble ansett som det rette virkemiddelet for
inngripen. I forarbeidene til lovendringen som
avkriminaliserte åpenbar beruselse på offentlig
sted, ble det lagt vekt på at erfaringer med avkriminalisering i Sverige og Finland viste at straffebudet ikke syntes å ha de tilsiktede preventive
virkningene, og at bruk av straff ikke fremsto som
nødvendig.12

12.3 Tilsiktede og mulige utilsiktede
konsekvenser av avkriminalisering
12.3.1 Innledning
Variasjoner i rusmidlers skadevirkninger, både på
samfunnsnivå og individnivå, påvirkes av et stort
antall faktorer, herunder faktorer som styresmaktene ikke direkte rår over. En modell som tar sikte
11

12

Midlertidig lov 21. juni 1963 om adgang til å kreve avgift for
parkering av kjøretøy. Se omtale i Rt. 1964 s. 454. Se også
Ot.prp. nr. 71 (1961–63) Om midlertidig lov om adgang til å
kreve avgift for parkering av kjøretøyer, s. 2: «Hensett til
økningen i motorvognparken og den økende trafikk, og
dermed økningen i bruk av parkometere og overtredelser
av parkometerbestemmelsene, finner departementet det
maktpåliggende å så snart som mulig å søke innført en
enklere saksbehandling ved overtredelser av parkometerbestemmelsene. Departementet antar heller ikke at det av
generalpreventive grunner skulle være nødvendig at overtredelser av parkometerbestemmelsene bøtelegges, og de
bøtelagte innføres i politiets bøteregister.»
Det ble vist til forskning i Sverige og Finland, der en fant at
straffen for beruselse «verken har nevneverdig spesialpreventiv eller generalpreventiv betydning», se Innst. O. X
(1969–70), s. 6. Det ble også vist til at «[f]or den ellers lovlydige borger må det antas at selve risikoen for arrestasjon
og anbringelse i drukkenskapsarrest har tilstrekkelig
avskrekkende virkning, og at en eventuell etterfølgende
bot ikke vil ha noen selvstendig preventiv effekt» (op.cit.,
s. 8). Adgangen til å arrestere åpenbart berusede personer
ble opprettholdt uinnskrenket ved avkriminaliseringen.
Etter gjeldende rett har politiet adgang til å innbringe og
sette i arrest personer som på grunn av beruselse forstyrrer den offentlige ro og orden eller den lovlige ferdsel, forulemper andre eller volder fare for seg selv eller andre, jf.
politiloven § 9 første ledd.

250
Kapittel 12

NOU 2019: 26
Rusreform – fra straff til hjelp

på å forklare sammenhenger mellom faktorer og
rusmiddelbruk i befolkningen, må derfor ta
høyde for en lang rekke forhold, og utvalget vil
ikke forsøke å gi en uttømmende analyse av alle
slike faktorer. Som en innledning til drøftelsen av
mulige konsekvenser av avkriminalisering er det
likevel av betydning å peke på noen slike faktorer,
for å sette betydningen av den formelle juridiske
reguleringen i en kontekst.
Det kan gjøres en inndeling i ulike grupper av
faktorer som kan antas å ha betydning for omfang
og konsekvenser av rusmiddelbruk, henholdsvis
faktorer knyttet til bruk og brukere av narkotika,
faktorer knyttet til markedsmekanismer for narkotikaomsetning, faktorer knyttet til helse-, omsorgsog velferdstjenester og faktorer knyttet til ulike
reguleringer og normsett i samfunnet. Det vil samtidig være innbyrdes gjensidig påvirkning mellom
faktorene. Dette er fremstilt visuelt i figur 12.1.
Spørsmålet om hvorvidt enkelte handlinger
knyttet til egen narkotikabruk skal møtes med en
strafferettslig reaksjon, må ses i en slik større
sammenheng, hvor den formelle rettslige reguleringen i samfunnet bare utgjør én av mange faktorer.
Stilt overfor et slikt sammensatt fenomen, med
til dels ukjente årsakssammenhenger, er det av
betydning å unngå å fokusere innsatsen på ett isolert problem, eller ett bestemt virkemiddel, for
eksempel fordi dette fremstår håndgripelig eller
synes å innebære en enkel løsning.13
I det følgende drøftes mulige tilsiktede og utilsiktede konsekvenser av avkriminalisering. Det
kan bemerkes generelt at det empiriske grunnlaget for kunnskap om virkninger på befolkningen
av lovendringer isolert sett er begrenset.

12.3.2 Tilsiktede konsekvenser av
avkriminalisering
12.3.2.1 Redusert stigmatisering av personer som
bruker rusmidler?
Redusert stigma er et eksplisitt mål med rusreformen. Straffetiltaksapparatets påføring av stigma i
det nåværende systemet blir samtidig fremstilt
som et av de sentrale hindrene for å nå ruspolitiske mål om en helserettet og human ruspolitikk.
I tråd med dette har regjeringen i utvalgets mandat lagt til grunn at straffeforfølging av bruk og
13

Som fremholdt for utvalget i foredrag fra postdoktor Torgeir Gilje Lid, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest, under henvisning til litteratur innen
kompleksitetsteori.

besittelse av illegale rusmidler til egen bruk «har
bidratt til stigmatisering, marginalisering og
sosial utstøting». Samtidig er det i liten grad klargjort hva stigma er og eventuelt hvilke forhold i
straffesakskjeden som faktisk virker stigmatiserende og på hvilken måte. Et videre spørsmål er i
hvilken grad redusert stigma kan forventes ved
bortfall av straff.
Uttrykket «stigma» kommer av det greske
ordet for «merke», eller «sårmerke», og kan brukes i billedlig forstand om et mindreverdighetsstempel.14 I det antikke Hellas var stigma et helt
konkret brennmerke som ble påført slaver og
lovbr ytere.15 Stigma er en nedvurderende kategorisering av en person som overgår alle andre
og langt viktigere personlige kjennetegn, og som
befester seg i samhandling med andre med definisjonsmakt.16 Dette innebærer en generalisering der ett bestemt særtrekk ved personen definerer vedkommendes allmenne karakter. En
stigmatiseringsprosess innebærer at personen
selv aksepterer denne nedvurderingen av seg
selv, og at følelsen av mindreverdighet preger
personens selvforståelse og identitet. Stigma virker ofte gjensidig forsterkende ved at personen
etter hvert oppfatter seg selv og opptrer som om
den stigmatiserte identiteten er vesentlig i sosial
samhandling. Dermed bekreftes betydningen av
dette overfor andre, noe som igjen utløser vedvarende negative responser. Dette gjør at personens avvikende adferd kan befestes og forverres.
Stigma har gradsforskjeller, og det vil være
varierende hvilke sosiale konsekvenser merkingen har, og i hvilken grad den setter personen
utenfor i bestemte sammenhenger.17 Den stigmatiserte personen kan bli sterkere eller svakere
assosiert med en rekke negative egenskaper eller
personlige kjennetegn, og avvisingen kan være
mer eller mindre uttalt. En stigmatiserende myndighetsbruk innebærer å degradere og ekskludere mennesker fra deltagelse, å redusere deres
mulighet for å kommunisere og si sin mening, og
å basere seg på nedlatende karakteristikker og
praksiser som får den enkelte til å føle skam og
14
15

16

17

Gundersen (2019).
Rössler (2016). Slaver ble brennmerket med forbokstaven i
det greske ordet for slave, se Encyclopædia Britannica
(2016).
Et stigma, slik sosiologen Erving Goffman lanserte begrepet i samfunnsforskningen i 1963, defineres som en stereotypisk og nedlatende måte å karakterisere mennesker på.
Stigmaet gjøres til det mest sentrale kjennetegnet ved personen og preger statusforhold og relasjoner. Se Goffman
(1963).
Lyngstad (2000).
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Bruk og brukere:

Markeder:

Omfang av rusmiddelbruk, samt ulike mønstre og
situasjoner for bruk av rusmidler

Produksjonssystemer

Kapittel 12

Omsetningssystemer og -kanaler

Påvirket av egenskaper ved brukerne:
Nevrobiologiske og psykologiske styrker og
sårbarheter, sosioøkonomisk og kulturell kapital

Kjemiske egenskaper ved stoffene
Meningskontekster: markedsføring og branding

Med mulige akutte og langvarige konsekvenser:
helse, sosial integrasjon, kulturøkonomisk posisjon

Omsorg, helse- og velferdstjenester:

Regulering/normer:

Ikke offentlig hjelp og omsorg i nære relasjoner, på
sosiale arenaer, i formelle organisasjoner

I nære relasjoner

Offentlige helse, omsorgs- og velferdstjenester

På tradisjonelle sosiale arenaer som
arbeidsplasser, frivillige organisasjoner

Begge påvirket av hvordan brukere, stoffer og
konsekvenser forstås

På nye (digitale/ikke digitale) sosiale arenaer og
medier
I det juridiske systemet: lovverket, politiet,
rettsvesenet, fengselsvesenet/kriminalomsorgen

Endringer over tid: langsiktige trender eller sprang

Figur 12.1 Faktorer som kan antas å ha betydning for konsekvensene av rusmidler i samfunnet.

skyldfølelse for sine problemer og annerledeshet.18
Stigma antas å virke negativt inn på den
enkeltes velferd og en gruppes muligheter for å
bli hørt av offentlige myndigheter og samfunnet
for øvrig. Stigmatiseringen kan videre prege personens handlingsvalg på en negativ måte, fordi
andre ressurser og egenskaper ved personen
ikke blir tilstrekkelig sett eller verdsatt på arenaer som kan skape livskvalitet og sosial mobilitet, i møte med hjelpeapparat, skole og arbeidsliv. En konsekvens av opplevelsen av stigma er at
det kan skape en mistillit og en motstand som
kan få vanskeligstilte til å unnlate å søke hjelp
når de trenger det. I mange tilfeller har personer
med rusproblemer psykiske vansker eller lidel18

Spicker (1984). Lundeberg og Mjåland (2014) s. 214.

ser, de kan ha vært utsatt for traumatiske livshendelser, for eksempel vold og overgrep,
omsorgssvikt og mobbing i barndommen.19 I
slike tilfeller vil stigmatisering knyttet til narkotikabruk utgjøre en ytterligere byrde i en allerede krevende hverdag.
Straffeforfølgning er det sterkeste virkemiddel
et samfunn kan ta i bruk for å markere sitt syn på
uønskede handlinger. I forarbeidene til straffeloven legges det til grunn at strafflegging innebærer en stigmatisering av lovbryteren.20 Stigmatisering er der omtalt som en «i og for seg uøn19
20

For en oversikt over nyere forskning, se Halpern mfl.
(2018). Se også UNODC (2018) s. 22–33.
Slik også Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) Om lov om straff s. 124:
«Skal straffen nå sitt formål må imidlertid ileggingen av
straff være offentlig, og da er stigmatisering ikke til å
unngå.»
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sket, men likevel meget virkningsfull del av straffen».21 Spørsmålet er konkret hvilke mekanismer
som gjør at strafflegging og ileggelse av straffereaksjoner kan skape stigmatisering, marginalisering og sosial utstøting.
Politiets, påtalemyndighetens, domstolenes og
kriminalomsorgens utførelse av oppgaver på ulike
trinn i straffesakskjeden, fra pågripelsen til etterforskningen, iretteføringen og straffarten, kan ha
betydning for hvilken grad av stigma straffleggingen innebærer. Ser man nærmere på lovovertrederes kontakt med straffesakskjeden, er det
særlig prosessuelle faktorer, som hvorvidt politiet
og domstolene opptrådte på en respektfull, rettferdig og upartisk måte – måten den enkelte ble
møtt, sett, hørt og behandlet på – som har avgjørende betydning for opplevelsen av stigma og tilliten til myndighetene.22 Dette må ses i sammenheng med at effekten av kontakterfaring på tillit til
strafferettsapparatet synes å være asymmetrisk i
den forstand at negative opplevelser har større
effekt enn positive opplevelser. Dermed er det en
utfordring at det kan være enklere å miste tillit
enn å øke tillit ved kontakt. Dette gjelder på tvers
av demografiske og sosioøkonomiske variabler i
befolkningen, som kjønn, etnisitet, bo- og yrkesstatus. Slike forhold er gjennomgående funnet å
ha større betydning for folks rettsfølelse enn de
mer instrumentelle sidene ved møtet, slik som
utfallet av strafferettsapparatets saksbehandling
og oppfatninger om effektivitet.23
Politiets såkalte «stopp og sjekk» av personer
og kontroll knyttet til straffeforfølgning, blir i
forskningen trukket frem som et stigmasensitivt
område. Pågripelse og eventuelt ransaking på
offentlig sted, eller foran nærstående, kolleger
eller klassekamerater, vil rimeligvis kunne virke
stigmatiserende for den det gjelder. Når det gjel21
22

23

Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 124.
Undersøkelser fra en rekke land har vist hvordan prosessuelle forhold i straffesakskjeden – de konkrete møtene med
representantene for systemet og hvordan de opplever å bli
omtalt og hørt i saken om seg selv – har avgjørende betydning for borgernes rettsfølelse. Betydningen av prosessrettferdighet handler ikke bare om hvordan man skal
unngå stigmatiserende myndighetsbruk, men om at gevinstene av dette er at det skaper best mulige forutsetninger
for samarbeid og lovlydig adferd. Utgangspunktet for oppmerksomheten om prosessrettferdighet og den etter hvert
omfattende internasjonale forskningen på dette, er Tom
Tylers bøker Why People obey the Law (1990) og Trust in the
Law: Encouraging Public Cooperation with the Police and
Courts (2002). Prosessrettferdighet fokuserer på måten
myndighetene griper inn på, og hvilke fremgangsmåter
som bør ligge til grunn for at inngrepet i størst mulig grad
skal oppleves som legitimt av befolkningen. Se blant annet
Thomassen (2017).
Thomassen (2017) s. 32.

der opplevelsen av å bli pågrepet på skolen, er
dette for eksempel omtalt i evalueringen av TIURmodellen:
«De ungdommene som ble avdekket på skolen
var svært kritisk til dette. De følte seg stigmatisert og følte at personvernet deres ikke ble
ivaretatt. Flere forteller at ryktene sprer seg og
at foreldre til kamerater vet om at de er tatt.»24
Det er gode grunner til å ønske å vite mer om hvorvidt det er særskilte mekanismer som gjør seg gjeldende spesifikt for personer som straffes for narkotikalovbrudd, herunder personer i ulike livssituasjoner (for eksempel unge eksperimentelle brukere
og eldre brukere med langvarig bruk av narkotika)
og ulike typer narkotiske stoffer.
Opplevelsen av stigma knyttet til kontroll og
straff vil imidlertid variere mellom ulike brukergrupper og i ulike kontekster. Kjennetegn ved
brukere, som type og omfang av rusmiddelbruk,
varighet av bruk, alder, kjønn og etnisitet vil ha
betydning for samfunnets reaksjoner og grad av
inngrep. Noen i befolkningen blir gjenstand for
mer systematisk kontroll og straffeforfølgning for
sin narkotikabruk enn andre. Problembrukere
eller utsatt ungdom som fra før er marginalisert,
kan oppleve å bli ytterligere stigmatisert fordi
politiet oftere tar kontakt i en adferdskorrigerende, kontrollerende og straffeforfølgende hensikt og følger med på hva de gjør.25 Å bli hyppig
utsatt for kontroll i det offentlige rom bidrar til å
forsterke den individuelle skamfølelsen knyttet til
bruk av rusmidler og opplevelsen av å være
annerledes og mindreverdig.
På samme tid finnes det rekreasjonsbrukere
som i liten grad berøres av stigmaet. Statistikk fra
Oslo tyder på at stigmaet rammer skjevt. Svar på
spørreundersøkelsen Ung i Oslo viser at en høyere andel personer med norskfødte foreldre har
prøvd cannabis enn unge med innvandrerbakgrunn. Når det kommer til andelen av unge som
har prøvd cannabis, topper bydelen Frogner i
Oslo vest statistikken, og mange bydeler i vest har
et høyere nivå enn bydeler i øst.26 Til tross for
24
25
26

Baklien og Bye (2018) s. 34.
Olsen (2017); Kuvoame (2015); Lundeberg og Mjåland
(2017); Sandberg og Pedersen (2014); Solhjell mfl. (2018).
Se Bakken (2018a) s. 61. I for eksempel bydelene Alna,
Stovner og Grorud oppgir henholdsvis 10, 11 og 12 prosent
av de spurte å ha prøvd hasj eller marihuana. I for eksempel bydelene St. Hanshaugen, Ullern og Frogner er de tilsvarende prosentandelene 18, 20 og 22. Blant de spurte i
undersøkelsen med norskfødte foreldre oppga 17 prosent å
ha prøvd det samme. Den tilsvarende prosentandelen for
unge med innvandrerbakgrunn var 11.
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dette synes det å være en høyere grad av avdekking av cannabis i utsatte områder på østkanten
enn på vestkanten i Oslo.27 En gjennomgang foretatt av NRK i 2018 viste at det i 2017 ble registrert
nesten tre ganger så mange narkotikaforhold hos
ungdom på politihuset på Grønland som ved
Majorstua politistasjon. En politileder som uttalte
seg i saken, så dette i sammenheng med at befolkningen på østkanten kan bo i trange leiligheter, og
derfor oppholder seg mer utendørs, enn på vestkanten.28
Det gjør seg videre gjeldende et klasseperspektiv ved at cannabisbrukere fra sosioøkonomisk vanskeligstilt bakgrunn oftere blir
anmeldt.29 En nylig studie gjennomført i Oslo
viste at bruken av cannabis var høyere blant ungdom med foreldre med høy utdanning. Imidlertid
var risikoen for å bli «tatt» av politiet mer enn syv
ganger høyere for ungdom som har foreldre med
lav utdanning, når andre forhold er like.30 Et utilsiktet problem med stigma knyttet til straffeforfølgning er dermed at den rammer sosialt skjevt
og kan gjøre vanskeligstilte brukere mer skadelidende enn andre.31
Det er viktig å være varsom med å generalisere utenlandske forskningsresultater til norske
forhold, ettersom bruksmønster, politi- og rettsvesen og tiltaksapparat ofte skiller seg betraktelig
fra land til land. Samtidig kan det være interessant
å dra veksler på internasjonale studier av stigma
hos narkotikabrukere. En amerikansk studie som
gjorde bruk av teoretisk baserte stigma- og diskrimineringsmål som følge av narkotikabruk, fant at
marginaliserte brukere opplevde høye nivåer av
stigma og diskriminering, samt at disse erfaringene var assosiert med svak mental og fysisk
helse.32
Britiske forskere har påpekt at det bare er en
minoritet av dem som bruker, eller som for den
saks skyld omsetter, narkotika, som blir straffet
med de konsekvensene som følger med stempling
som kriminell og avvikende. Mer sosialt privilegerte brukere unngår rutinemessige pågripelser
og sanksjoneringer og er heller ikke gjenstand for
forskning.33 Kanskje derfor knyttes bildet av bru27
28

29
30
31
32

Pedersen (2017); Oslo kommune (2016).
Acharki (2018). Sitatet fra politilederen lyder: «Cannabis
brukes mer i det offentlige rom på østkanten. Man bor kanskje i trange leiligheter og oppholder seg mer utendørs enn
det vi ser på vestkanten.»
Pedersen og Von Soest (under publisering).
Pedersen (2019). Se også Pedersen og Von Soest (under
publisering).
Pedersen og Von Soest (under publisering).
Ahern, Stuber og Galea (2007).
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kere av narkotika til karakteristikker ved de gruppene som oftest blir straffet – karakteristikker
som ikke nødvendigvis trenger å være relatert
utelukkende til selve rusbruken, som for eksempel lav sosioøkonomisk status, psykiske vansker
og lignende.34 En skotsk studie har antydet at en
straffbasert narkotikapolitikk som kobler rusbruk
med avhengighet, kriminalitet og antisosial
adferd, ikke var kompatibel med studiedeltagernes egne erfaringer. En politikk som ble vurdert
som stigmatiserende, førte til at ikke-avvikende
og produktive samfunnsmedlemmer som brukte
narkotika, skjulte rusmiddelbruken og iverksatte
identitetskontrollstrategier og metoder for å
unngå sosiale krenkelser.35
Et annet konkret utslag av stigmatisering er
at strafferettslige reaksjoner for overtredelse av
narkotikalovgivningen registreres i reaksjonsregisteret. Dette kan anmerkes på politiattest for
personen, for eksempel politiattest som kreves
for å kunne ha stillinger eller verv som innebærer et ansvarsforhold overfor mindreårige.36
Stigma- og krenkelsesprosesser knyttet til å sone
straff er behørig dokumentert i norsk og internasjonal forskning.37 Straff innebærer å bli moralsk
degradert i andres og egnes øyne, å bli ekskludert fra det sosiale fellesskapet, å miste sin personlige autonomi og å bli underlagt andres kontroll.38
Innsatte med rusproblemer er en særlig
utsatt gruppe som kan oppleve stigma sterkere
enn andre, både under og etter soning.39 Den
enkeltes «rushistorikk» og avhengighet av rusmidler er viktige bestanddeler i det moralske
33
34
35
36

37

38
39

Askew og Salinas (2019).
Askew og Salinas (2019).
McPhee mfl. (2019).
Politiregisterlovens bestemmelser om hvilke straffereaksjoner som anmerkes på politiattesten, innebærer at reaksjoner som er ilagt for mange år siden, eller straffereaksjoner for handlinger begått av mindreårige, i mange tilfeller
ikke vil fremgå av politiattesten. Se politiregisterloven
§§ 39–41.
På tross av store forskjeller i soningsforhold mellom land
og ulike soningsanstalter har fengselsforskningen i Norge
og internasjonalt fra Gresham Sykes’ (1958) klassiske studie og frem til i dag gjennomgående vist at det smertefulle
ved soning handler om å bli moralsk degradert, å miste frihet, å bli underlagt kontroll og å miste råderetten over personlige eiendeler og mulighet for seksuelle relasjoner. For
norske studier, se blant annet Mjåland (2015), Ugelvik
(2011), Shammas (2017) og Smith og Ugelvik (2017).
Ugelvik (2011).
Etnografiske studier (Mjåland (2015) og Ugelvik (2011))
viser hvordan statusforskjeller mellom innsatte kommer til
uttrykk i fengslenes hverdagsliv, og at rusmisbrukere er
en særlig stigmatisert gruppe som ofte blir betraktet som
mer umoralske, svake, selvtilstrekkelige og ressursfattige
enn andre.

254
Kapittel 12

NOU 2019: 26
Rusreform – fra straff til hjelp

grensearbeidet som utspiller seg i fengselshverdagen, og som får betydning for hvordan den
enkelte blir sett, hørt, fulgt opp og behandlet.40
Personer som bruker narkotika, opplever at
rettsapparatet møter dem med en hjelpe- og kontrollambivalens (se kapittel 3 og 10).41 Dels blir
mennesker med rusproblemer i dag møtt med
større anerkjennelse, oppmerksomhet og forståelse enn tidligere. Bruk blir forstått som et helseanliggende som kan gi grunnlag for pasientstatus og bli betraktet som en formildende omstendighet og gir mulighet for en alternativ reaksjon
med vekt på rehabilitering. Samtidig kan brukere oppleve at de lett blir stemplet som mindre
troverdige, endringsvillige og ansvarlige, med
økt risiko for tilbakefall.42 Som både innsatt, kriminell og «rusavhengig» med belastet bakgrunn
blir den domfelte gjenstand for et mangefasettert
stigma, som forsterker vanskelighetene med tilbakeføring, endring, evne til livsutfoldelse og
livskvalitet.43
Et annet spørsmål er hvilket forhold det er
mellom stigmatisering som kommer av strafflegging som sådan, og stigmatisering som kan
komme av andre mekanismer i samfunnet.
Erfaringsmessig må det legges til grunn at
deler av befolkningen har negative oppfatninger
om enkelte handlinger eller livsstiler som ikke
nødvendigvis er ulovlige eller straffbare, for
eksempel røyking av tobakk.44 Også forhold ved
bruken av narkotika i seg selv har en stigmatiserende effekt. Bruk av rusmidler kan svekke en
persons evne til egenomsorg, slik at vedkommende fremstår uflidd og skiller seg betydelig
fra majoriteten. I tillegg vil rusmiddelbruk ofte
føre til en mindre kritisk vurdering av egen
adferd, som også vil kunne medføre at vedkommende blir sett på som annerledes og i enkelte
sammenhenger truende eller ubehagelig. Narkotikabruk skiller seg fra alkoholbruk i så måte, da
alkoholbruken ofte foregår i en mer sosialt
40
41
42
43
44

Lundeberg og Mjåland (2019).
Giertsen og Rua (2014); Helgesen (2017); Mjåland (2015);
Mjåland og Lundeberg (2014).
Mjåland (2015).
Lundeberg (2017).
Se også beskrivelse av denormaliseringsstrategier i tobakkspolitikken i Sæbø (2012). Tobakksskadeloven § 25 fastsetter et såkalt røykeforbud. Bestemmelsens første ledd slår
fast at luften i lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang, skal være røykfri. Bestemmelsen gir
eieren, driveren eller den som disponerer eller er ansvarlig
for lokalet, området eller transportmidlene, en plikt til å
sørge for at regelen blir overholdt. Bestemmelsens fjerde
ledd gir pliktsubjektet hjemmel til å bortvise personer som
på tross av advarsel overtrer røykeforbudet.

akseptert sammenheng, som for eksempel fredags- og lørdagsfyll.
Det er derfor grunn til å tro at stigma mot personer med rusrelaterte lidelser – samt mot personer som bruker narkotika uten å ha rusrelaterte
lidelser – vil eksistere også etter en avkriminalisering, siden bruken av slike rusmidler trolig fremdeles vil oppfattes som uakseptabel adferd i
mange sammenhenger og med risiko for helseskader eller andre negative konsekvenser.
Utbredelsen og virkningene av stigma er, i
sin natur, vanskelig å kvantifisere, og enda vanskeligere dersom en krever kunnskap om konkrete grupper av personer som bruker narkotika. Fraværet av en nærmere beskrivelse i forskning av hvilken stigmatisering av personer som
bruker narkotika, som kan tilskrives straffbarheten isolert sett, og hva som kan tilskrives
andre forhold i samfunnet, innebærer etter utvalgets syn ikke en svekkelse av antagelsen om at
strafflegging av en handling fører til stigmatisering. Det ligger så å si i straffens natur at den til
en viss grad virker stigmatiserende, noe som
også er lagt til grunn i forarbeidene til straffeloven omtalt ovenfor.
Avkriminalisering fremstår som et nødvendig
skritt å ta dersom en skal kunne redusere stigmatisering av personer med rusproblemer eller
som står i fare for å utvikle et rusproblem. Selv
om det kan stilles spørsmål ved hvor mye avkriminaliseringen isolert sett reduserer stigmaet,
vil det legge til rette for ytterligere tiltak for å
endre holdninger mot denne gruppen i befolkningen. Når straff er samfunnets sterkeste virkemiddel for å fordømme en handling, er det vanskelig å se et rom for å redusere stigmatiseringen av personer med ruslidelser, eller personer
som står i fare for å utvikle et rusproblem, uten
at personenes egen bruk av narkotika er avkriminalisert.

12.3.2.2 Styrking av skadereduksjon og
hjelpesøkende adferd?
I regjeringens mandat til utvalget heter det at
straffeforfølgning av bruk og besittelse av illegale
rusmidler til egen bruk «kan ha stått i veien for å
møte den enkelte bruker med hensiktsmessige og
tilpassede tilbud og oppfølging». Det kan tenkes
at straffbarheten av ulovlig bruk og befatning med
narkotika gjør at personer skjuler sin rusmiddelbruk fra andre.
Dersom personer oppfatter politiet som den
rette offentlige instansen å henvende seg til for
hjelp og oppfølging for egen eller andres rusmid-
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delbruk, kan det også antas at de vegrer seg mot å
søke hjelp, i frykt for at politiet skal opprette en
straffesak mot vedkommende. I innspill til utvalget har det blitt gitt uttrykk for at avkriminalisering vil kunne senke terskelen for å tilkalle helsehjelp45 og å snakke om egen rusmiddelbruk med
helsepersonell.46 Utvalget ser meget alvorlig på at
blant annet pårørende til personer med rusproblemer opplever at kriminaliseringen av personer
som bruker narkotika, fungerer som en barriere
mot å oppsøke helsehjelp. De empiriske studiene
utvalget har funnet om emnet, støtter inntrykket
som gis i innspillene. Forskning på åpne russcener viser at områder med høyt kontroll- og
straffenivå kan hindre skadereduksjon.47 Brukere
planlegger livet sitt for å unngå kontakt med politiet og begrenser sin bruk av offentlige rom og
nærliggende hjelpetiltak av frykt for å bli gjenstand for politiets inngripen. Dette kan også føre
til mer risikabel rusmiddelbruk, for eksempel ved
at injisering må foregå raskt, uhygienisk og uten
tilgang til bistand for eksempel ved overdose.
Denne dynamikken vil kunne svekkes hvis politiet
får mulighet til å opptre med en tydelig hjelpeorientert tilnærming i tett samarbeid med hjelpeinstansene.
En nylig studie som omfattet land med ulik
grad av liberalisering av narkotikapolitikken, indikerer at personer som bruker narkotika, har
større tillit til helsetjenester i land der det føres en
mindre restriktiv politikk overfor narkotikabrukere.48 En aktuell svensk undersøkelse
viste at så mange som 40 prosent av de spurte ville
utsette i det lengste å kontakte medisinske nødtjenester, eller under ingen omstendigheter ville
kontakte slike tjenester, dersom det inntraff en
narkotikarelatert medisinsk nødsituasjon.49 Dette
knyttes i artikkelen til den forholdsvis strenge
narkotikapolitikken som har vært ført i Sverige.
Straffeforfølgning kan videre hindre hjelp ved
å skape motstand og mistillit, basert på en oppfatning av at en stigmatiserende og uforholdsmessig
maktbruk overfor brukere mangler legitimitet. Et
aspekt knyttet til virkningen av kontroll og straffetiltak som kan hindre hjelpeoppsøkende adferd, er
45
46
47

48
49

Skriftlig innspill fra organisasjonen Ivareta – pårørende
berørt av rus.
Muntlig innspill under innspillsmøtet i Tromsø og i gruppeintervju med Uteseksjonen i Oslo kommune.
Bourgois (2003); Bourgois og Schonberg (2009); Houborg,
Frank og Bjerge (2014); Olsen (2017); Lundeberg og Mjåland (2017); Parkin (2013); Small mfl. (2006); Stevens
(2013); Waal, Gjersing og Clausen (2011).
Benfer mfl. (2018).
Soussan og Kjellgren (2019).
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knyttet til den såkalte gatekapitalen i utsatte miljøer der bruk av rusmidler ufarliggjøres. Gatekapital er kompetanse og ferdigheter som utvikles
for å lykkes med å unngå straff i et fellesskap der
narkotika brukes og omsettes.50 Kjennskap til og
eksperimentering med rusmidler blir av gruppemedlemmene forherliget og anerkjent som utforsking av en alternativ livsstil i opposisjon mot samfunnets konformitetspress. Ferdigheter som å
unngå politiets oppmerksomhet – det vil si å
unngå å bli stoppet, sjekket eller arrestert – og å
vise motstand og ikke samarbeide med politiet gir
anerkjennelse og respekt. Manglende lovlydighet
blir rettferdiggjort som en reaksjon på samfunnets maktbruk, måten myndighetene griper inn
på, og de verdier som ligger til grunn for inngrepet. Innsatsen for å bekjempe narkotika gjennom
stigma, strafferettslige virkemidler og den moralske forargelsen og bekymringen brukere blir
møtt med, kan dermed paradoksalt nok gjøre at
den subkulturelle verdien av å være involvert i
narkotikakriminalitet forsterkes. Resultatet er at
det oppstår et uhensiktsmessig motsetningsforhold som gjør det vanskeligere å komme i en
konstruktiv dialog med vanskeligstilt ungdom og
andre som står i fare for å bli ytterligere marginalisert og trenger hjelp.
Mulighetene for å nå frem med skadereduserende tiltak og helsehjelp til personer med problematisk rusmiddelbruk vil påvirkes av hvorvidt
personer i disse miljøene er i stand til og villig til å
oppsøke hjelp. Det er naturlig å se problemstillingen i sammenheng med stigmatisering av personer med rusrelaterte problemer som er omtalt
ovenfor i punkt 12.3.2.1.
Særlig problembelastet og marginalisert ungdom kan ha et anstrengt forhold til politiet og
være preget av skepsis og mistillit til offentlige
myndigheter og deler ikke med letthet informasjon om sine problemer og vanskeligheter. 51
Dette kommer kan hende også til uttrykk ved at
ungdommer fra Oslo øst som er på «urinprøvekontrakter», opplever tiltaket mer som straff og
kontroll enn ungdom fra Oslo vest, som opplever
at tiltaket bærer mer preg av hjelp.52 En betydningsfull barriere er mangelfull kunnskap om det
eksisterende hjelpetilbudet utenfor straffesak (se
kapittel 11). Dette gjelder særlig utsatte ungdommer og vanskeligstilte familier. Et problem er at
50
51
52

Kuvoame (2015); Sandberg og Pedersen (2010); Smith-Solbakken og Tungland (1997).
Kuvoame (2015); Sandberg og Pedersen (2010); Oslo kommune (2016).
Lien og Larsen (2015).
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ungdom med minoritetsbakgrunn og deres foresatte i mindre grad er kjent med, og sjeldnere oppsøker, hjelpeapparatet ved behov.53
Det fremstår krevende å samle sikker kunnskap om barrierer mot å oppsøke eller ta imot tilbud om helsehjelp for rusrelaterte problemer. Likevel våges påstanden om at slike barrierer finnes.
Narkotikabrukere kan oppleve å få mangelfull tilgang på hjelp, fordi avholdenhet fra rusmidler kan
være en forutsetning for å få visse tjenester. At narkotikabruk er straffbart og kan få konsekvenser for
den enkelte på flere områder, kan også hindre personer fra å gi informasjon om bruk av rusmidler
overfor kontroll- og hjelpeapparatet når dette er
nødvendig for å gi tilfredsstillende oppfølging.
Videre kan det opplevde stigmaet knyttet til
rusmiddelbruk være et hinder for tillit mellom
den enkelte og hjelpeapparatet; en person kan
oppleve å bli vurdert som mindre kompetent og
mindre i stand til å foreta rasjonelle valg som følge
av bruken av rusmidler. Antagelser om mangelfull
autonomi på grunn av ruspåvirkning og skader
knyttet til rusbruk kan gjøre at personens vurderinger og informasjon om seg selv i mindre grad
blir anerkjent og tatt hensyn til.
Mottatte innspill og de studiene som er
beskrevet ovenfor, gir grunnlag for å anta at innretningen av det offentliges reaksjoner på rusmiddelbruk har betydning for graden av hjelpesøkende adferd hos personer med problematisk
bruk av narkotika, og at fjerning av straffereaksjoner mot brukere av slike rusmidler vil
kunne bidra til å styrke kontakten med det offentlige hjelpeapparatet. Utvalget har ikke funnet holdepunkter som svekker antagelsen i mandatet om
at straffeforfølgningen kan ha stått i veien for å
møte den enkelte bruker med hensiktsmessige og
tilpassede tilbud og oppfølging.

12.3.2.3 Mer åpenhet og tillit mellom politiet og
brukere av narkotika?
Københavns politi har i møte med utvalgets sekretariat fremholdt at den såkalte frisonen i København vest har gjort det enklere å skape kontakt
mellom politiet og brukermiljøene. Under utvalgets studietur til Portugal ga representanter for
politiet i Lisboa uttrykk for en tilsvarende erfaring
etter avkriminalisering. Utvalget har fått innspill
fra politi også i Norge om at en god dialog med
personer i brukermiljøene gir muligheter til å
avdekke distribusjonsledd, og at det kan være
53

Bergengen og Larsen (2008).

aktuelt å ikke «stresse» brukere som selv gjør
noen småsalg, fordi brukerne i stedet kan hjelpe
politiet med å etterforske personer lenger opp i
distribusjonskjeden.54
Erfaringsmessig kan personer i rusmiljøer
være utsatt for større risiko for ulike former for
kriminalitet enn befolkningen for øvrig. Dette
innebærer et behov for bistand og trygghet som
en slik styrket kontakt med politiet kan gi. Også
etter en avkriminalisering av visse former for
befatning med narkotika til egen bruk vil politiet
måtte håndtere straffesaker som springer ut av
rusmiljøer, enten i form av straffbare narkotikalovbrudd eller i form av rusrelatert kriminalitet.
En avkriminalisering av befatning med narkotika til egen bruk vil utvide den rettslige vitneplikten om de avkriminaliserte handlingene, simpelthen fordi de ikke lenger er straffbare. Personer
som er mistenkt eller siktet, kan nekte å forklare
seg, jf. straffeprosessloven § 90. Vitner i saken
kan etter gjeldende rett nekte å svare på spørsmål
dersom de risikerer å utsette seg selv eller nære
familiemedlemmer for straffansvar, jf. straffeprosessloven § 123. Gitt at bruk og besittelse av narkotika er straffbart, kan vitner for eksempel nekte
å svare på om de selv eller familiemedlemmer var
påvirket av narkotika i en gitt situasjon som er av
interesse for politiet. Den begrensningen av vitneplikten som kriminalisering av handlinger innebærer, ble i 1928 fremholdt av Oslo politikammer
som et argument mot å kriminalisere kjøpere av
narkotika (se kapittel 3).
Etter en avkriminalisering vil vitneplikten i
straffesaker som hovedregel omhandle befatning
med narkotika til egen bruk. Straffeprosessloven
§ 123 første ledd tredje punktum gir likevel retten
adgang til å frita for forklaring ved vesentlig tap av
sosialt omdømme eller vesentlig velferdstap av
annen art for vitnet eller vitnets nærstående, når
det ut fra en vurdering av sakens art, forklaringens betydning for sakens opplysning og forholdene ellers ville være urimelig å pålegge vitnet
å forklare seg. Hvorvidt unntaket fra vitneplikt
kommer til anvendelse, vil avhenge av omstendighetene i den konkrete saken. Det er lagt til grunn
i rettspraksis at unntaksregelen må brukes med
varsomhet.55

54
55

Innspill fra politiet i Stavanger og Ryfylke under utvalgets
innspillsmøte i Stavanger.
Jf. for eksempel Rt. 1998 s. 2001. Det ble tilføyd et nytt
annet punktum i bestemmelsen i 2008 som gjør at det
Høyesterett omtaler som annet punktum, er nåværende
tredje punktum.
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12.3.2.4 Rolleavklaring mellom helse- og
velferdstjenester og justissektoren
Noen nåværende og tidligere polititjenestepersoner som har uttalt seg til utvalget, har gitt uttrykk
for at helse- og velferdstjenester i kommunene i
utilstrekkelig grad har tatt ansvar for oppfølging
av personer som bruker narkotika. Dette har, hevder de, medført at politiet har måttet gripe inn
med sine straffeprosessuelle hjemler, selv om
straffeforfølgning i og for seg har vært ansett som
lite formålstjenlig. Dette forklares med at det uten
politiets inngripen ikke ville være noen offentlig
instans som engasjerte seg i en uakseptabel situasjon.
Dette skaper en dobbeltrolle for politiet, hvor
politiet anvender strafferettslige virkemidler – for
eksempel anmeldelse av forholdet og avgjørelse
av saken med en påtaleunnlatelse med vilkår – der
polititjenestepersoner selv anser formålet med
inngrepet å være hjelp og ikke straff.56 I evalueringen av politireformen svarte politiets samarbeidspartnere på det forebyggende området at det er
viktig å klargjøre politiets rolle i skjæringsfeltet
mellom ordensmakt og hjelpeutøver.57 Det blir
lagt vekt på at et av suksesskriteriene for det kriminalitetsforebyggende arbeidet handler om at
politiet ikke påtar seg andre myndigheters
arbeidsoppgaver, men konsentrerer seg om de
politifaglige oppgavene de er pålagt. Det er blitt
pekt på at en klarere rollefordeling kan gjøre det
enklere for hjelpetjenestene, for eksempel utekontakter og andre oppsøkende tjenester, å oppnå tillit og etablere kontakt med marginaliserte grupper, fordi tjenesten ikke assosieres med «ordensmakten».58
En overføring «fra straff til helse», som regjeringens mandat til utvalget forutsetter, kan innebære en klarere plassering av ansvar hos kommunens helse-, omsorgs- og sosialtjenester, og det
56

57
58

Spenningen mellom hjelp og straff illustreres godt av et
utsagn i Bastesens intervjuer med anonymiserte polititjenestepersoner (Bastesen 2016, s. 71):
«Ja altså, de unge, de kan fort få en brukersak på seg.
Men det er jo kun i forebyggende øyemed. For i det du har
anmeldt noen så er det ikke sånn at de bare skal få en straff
i form av fengsel eller bøter, ofte så kan man kjøre det, eller,
det er jo en straff å få en betinget påtaleunnlatelse, det er jo
en påtaleavgjørelse. Men når man kjører det i den retningen der så er det i hensyn for å hjelpe dem ut, eventuelt
finne ut bakenforliggende årsaker til hvorfor og hjelpe dem
derifra så de ikke skal gå noe dypere inn i miljøet i hver
(sic) fall. […] Og det er jo kjempebra, for da har du ris bak
speilet dersom de bryter vilkårene.»
St.meld. nr. 42 (2004–2005) s. 81. Runhovde og Skjevrak
(2018).
Kuvoame (2015).
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følger av mandatet at utvalgets foreslåtte løsning
skal legge til rette for en god rollefordeling.
Rolleavklaringen kan også gjøre det tydeligere
for det alminnelige publikum hvilken del av det
offentlige som bør kontaktes for å få hjelp og oppfølging for egen eller andres bruk av narkotika.

12.3.2.5 Reduksjon av menneskelige og
økonomiske kostnader knyttet til
strafflegging?
Straffens økonomiske og menneskelige kostnader
er omtalt innledningsvis i dette kapittelet. De
menneskelige kostnader ved strafflegging er i
hovedsak beskrevet i punkt 12.3.2.1 om stigma.
Det har vært gjort forsøk på å tilpasse straffereaksjoner til de særlige hensyn som gjør seg gjeldende der kriminaliteten er knyttet til lovbryterens egen bruk av narkotika, såkalte alternative
straffereaksjoner. Disse er omtalt i kapittel 10 om
strafferettslige reaksjoner.
Utvalgets modell og formålet med rusreformen tar sikte på å bidra til å redusere de
menneskelige kostnadene ved narkotikabruken i
seg selv gjennom å tilby adekvate helse- og velferdstjenester og gjennom fraværet av strafferettslige reaksjoner.
Straffarter som bøtelegging og frihetsberøvelse kan også ha en indirekte negativ virkning
på den straffedes nærmeste pårørende. Det er
trukket frem som en av straffens «største skyggesider» at uskyldige personer på denne måten indirekte rammes av straff.59 I tilfeller der personer
med dårlig økonomi blir ilagt bøter, kan nærstående oppleve et press om å betale boten for å
unngå at kravet vokser som følge av inndrivelseskostnader, eller at den bøtelagte må sone den subsidiære fengselsstraffen. Det finnes ingen statistikk som viser hvor stor andel av bøter som betales av andre enn domfelte selv, men tematikken
anses velkjent blant pårørende til straffede personer. Problematikken trekkes frem i et innspill til
utvalget fra en mor som hadde betalt en rekke
bøter for sin datter for å forhindre at datterens
situasjon skulle forverres som følge av fengselsstraff.
Det kan antas at gjentatt strafflegging for
mindre alvorlige narkotikalovbrudd på denne
måten legger en psykologisk og økonomisk
byrde på den straffedes nærmeste pårørende
som kommer i tillegg til andre problemer og
59

Andenæs (2016) s. 100. Se også Condry og Smith (2018)
for en litteraturgjennomgang av forskning på de straffedømtes familier.
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bekymringer som narkotikabruken kan medføre
for de pårørende.60 Å fjerne straffereaksjonene
mot personer som har en narkotikabruk av et
visst omfang, kan derfor isolert sett antas å lette
byrden for de pårørende.
For personer i en livssituasjon preget av narkotikabruk og narkotikarelatert kriminalitet vil
strafflegging av bruk og befatning med narkotika
til egen bruk ofte kun utgjøre ett av flere straffbare forhold som påtalemyndigheten reagerer
overfor. Dette innebærer at personer som i dag
straffes blant annet for mindre alvorlige narkotikalovbrudd, ikke nødvendigvis vil gå klar av straffansvar etter rusreformen, men de vil ikke lenger
straffes for de minst alvorlige narkotikalovbruddene.
Utvalget har fått utredet økonomiske kontrollkostnader knyttet til dagens regulering. Dette er
beskrevet i rapport fra Oslo Economics. 61 Grunnet mangel på data om hvor mange av straffesakene etter straffeloven § 231 som gjelder erverv
eller oppbevaring av små mengder narkotika til
egen bruk, knytter det seg usikkerhet til estimeringen av kostnader direkte knyttet til straffleggingen av slike handlinger.
Oslo Economics har også utarbeidet et notat
om kostnader knyttet til utvalgets foreslåtte
modell.62 Også her vil det hefte usikkerhet ved
estimatet. Utvalget antar likevel at de samlede
kontrollkostnadene under dagens regulering vil
overstige de kostnadene som vil oppstå som følge
av utvalgets forslag til ny modell for overføring av
samfunnets reaksjoner på narkotikabruk og tilhørende befatning med narkotika til egen bruk fra
justissektoren til helsetjenesten. I tillegg kommer
den mer langsiktige reduksjon av samfunnsmessige kostnader knyttet til narkotikabruk som
følge av en ny modell som i større grad tar sikte
på tilby hjelp og oppfølging.
For nærmere redegjørelser av de økonomiske
kontrollkostnadene vises det til Oslo Economics
rapport og notat samt utredningens kapittel 19 om
økonomiske og administrative konsekvenser.

60

61
62

I Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) der Justis- og beredskapsdepartementet ikke tok til følge Straffelovkommisjonens forslag
om å avkriminalisere bruk av narkotika og erverv og besittelse av narkotika til egen bruk, ble det pekt på at bruk av
narkotika har indirekte skadevirkninger på brukerens
familie og sosiale miljø (se s. 23).
Oslo Economics rapport, se digitale vedlegg.
Oslo Economics notat, se digitale vedlegg.

12.3.3 Mulige utilsiktede konsekvenser av
avkriminalisering
12.3.3.1 Vil avkriminalisering føre til økt bruk av
og en lavere terskel for eksperimentering
med narkotika?
I tidligere drøftelser av avkriminalisering av bruk
av narkotika, samt erverv og innehav av narkotika
til egen bruk, har et sentralt argument for å
beholde straffebudet vært at en ikke ønsket å
sende et uheldig signal til unge personer i en
valgsituasjon.63 Det har i den forbindelse vært
anført at avkriminalisering kan oppfattes dit hen
at det å bruke narkotika ikke lenger anses som
skadelig eller farlig. Det har også vært hevdet at
også politiske diskusjoner om avkriminalisering
påvirker ungdommers holdninger til narkotika på
en uheldig måte.64
Det kan tenkes en rekke ulike mekanismer
som gjør at et straffebud, eller ileggelse av en
straffereaksjon i den enkelte sak, kan ha en forebyggende effekt, og ulike måter å systematisere
teorier om slike virkninger på.
Myhrer har skjematisk fremstilt mulige forebyggende virkninger av straff, fordelt på ulike
målgrupper i befolkningen, i et forebyggingsperspektiv, se tabell 12.1.65
En annen, og noe enklere, måte å systematisere teorier om straffens forebyggende virkninger
på, er å trekke en linje mellom allmennprevensjon
(også kalt generalprevensjon), som dreier seg om
straffens forebyggende virkninger på befolkingen
samlet sett, og individualprevensjon (også kalt
spesialprevensjon), som dreier seg om straffens
virkning på den straffede lovbryteren.66
Hvilke forebyggende virkninger som eventuelt
gjør seg gjeldende, kan stille seg ulikt avhengig av
hvilken type kriminalitet det er tale om, og om en
vurderer effekten på befolkningen samlet eller på
63
64

65

66

Ot.prp. nr. 90 (2003–2004), kapittel 7.5.2.5 og Ot.prp. nr. 22
(2008–2009) s. 93–94.
Se for eksempel Kjellstad (2019):
«Vi ser hvor stor virkning det allerede har hatt i befolkningen når politikerne snakker om avkriminalisering av
narkotika. Dette påvirker ungdommen i stor grad, og deres
holdning til narkotika har endret seg betydelig de siste
årene, blant annet som følge av debatten om avkriminalisering.»
Noen av innspillene til utvalget har også gitt uttrykk for
at en slik oppfatning spres blant unge, blant annet innspill
fra politiet og Stavanger kommune under utvalgets innspillsmøte samme sted.
Myhrer (2011) s. 89. Myhrer understreker at det ikke er
noe skarpt skille mellom de ulike forebyggende virkningene, og han påpeker at plasseringen i noen tilfeller kan
diskuteres.
Se for eksempel Andenæs (2016) kapittel 7.
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Virkning:

Tabell 12.1 Myhrers skjematiske fremstilling av ulike mulige forebyggende virkninger av straff
Hele befolkningen
(primærforebygging)

Risikogrupper
(sekundærforebygging)

Automatisk lovlydighet

Opprettholdelse av den sosiale ro Forbedrende virkning
(mentalhygienisk virkning)

Moraldannende virkning

Kost/nytte-virkningen

Avskrekkende virkning

Vanedannende virkning

Moralunderbyggende virkning

Uskadeliggjørende
(inkapasiterende) virkning

bestemte grupper. Litteratur om straffens preventive virkning er preget av at det er krevende å forske på hvilken virkning straff isolert sett har for
forekomsten av straffbare handlinger i et gitt samfunn.
I det følgende drøftes mulige forebyggende
virkninger som fremstår relevante å ta i betraktning når det gjelder bruk av narkotika samt
erverv og innehav av en liten mengde narkotika til
egen bruk.
Allmennprevensjon
Som nevnt ovenfor er det flere mulige mekanismer som gjør at straff kan virke allmennpreventivt. En slik mekanisme er straffens rent
avskrekkende virkning, forstått som at risikoen
for straff virker inn på innbyggernes overveielser
om å begå en straffbar handling, og fører til at
flere avstår fra å begå den aktuelle handlingen på
grunn av risikoen for å bli straffet. Det er naturlig
å se straffens avskrekkende virkning for bestemte
handlingstyper i sammenheng med om handlingstypen kan antas å være resultatet av overveide
beslutninger, og hva som er oppdagelsesrisikoen
for den forbudte handlingen.67
Ved siden av straffens avskrekkende virkning
har det vært lagt til grunn at straffebud kan ha
en normforsterkende, eller holdningsskapende,
funksjon: Fellesskapet kommuniserer gjennom
straffleggingen at en type handlinger er uakseptable og straffverdige, og disse verdioppfatningene kan internaliseres av innbyggerne selv.
Den allmennpreventive mekanismen består da i
at innbyggere avstår fra de forbudte handlingene
ikke bare for å unngå straff, men fordi de selv
har kommet til å anse handlingene som gale.68
Straffebud kan på denne måten rette søkelys mot
negative konsekvenser av de forbudte handlingene.
67

Se for eksempel Robinson og Darley (2004).

Problemgrupper
(tertiærforebygging)

Det kan være vanskelig å si med sikkerhet
hvordan lovgivning i seg selv påvirker holdninger, blant annet fordi det er uklart i hvilken grad
befolkningen faktisk kjenner innholdet i lovgivningen, og fordi selve medieoppmerksomheten
rettet mot samfunnsproblemet som har ledet til
vedtagelsen av en gitt lovbestemmelse, i seg selv
kan tenkes å ha virket inn på holdningene.
Myhrer har brukt straffleggingen av kjøring i
ruspåvirket tilstand som eksempel på at langvarig, streng og konsekvent håndheving av et
straffebud bidrar til å skape en moralsk norm.
Holdningene som er skapt gjennom straffleggingen, forebygger ifølge Myhrer den forbudte
handlingen også der oppdagelsesrisikoen er
meget liten, eller når nordmenn er i land der lovgivningen er annerledes.69 Kjøp av seksuelle tjenester ble kriminalisert i 2009. Ifølge en studie
gjennomført i 2008–2009 av holdninger til omsetning av seksuelle tjenester var lovendringen ikke
forbundet med endringer i holdninger i befolkningen sett under ett.70 Personer bosatt i Oslo –
hvor prostitusjon er og har vært mer synlig enn
mange andre steder i landet – fikk derimot noe
mer negative holdninger til omsetning av seksuelle tjenester enn de hadde før lovendringen. Det
er imidlertid vanskelig å isolere effekten av selve
lovendringen som sådan fra effekten av det
68

69
70

Se for eksempel Ot.prp. nr. 22 (2008–2009), s. 94: «Kriminaliseringen av narkotikabruk er etter departementets oppfatning også viktig for å markere grunnleggende verdier i
samfunnet. Straffen utgjør slik sett et viktig element i den
pedagogiske påvirkning som samfunnet ellers står for, for
eksempel i hjem og skole.»
Andenæs uttrykte det samme på følgende måte, se
(2016) s. 83–84: «Generelt sett må en tro at det faktum at et
rettsapparat griper inn med straff overfor grovere brudd på
den gjeldende samfunnsordning, skaper større klarhet og
større alvor over borgernes moralbegreper enn de ellers
ville hatt. Straffelov og straffehåndhevelse virker, kan en si,
som en anskuelig moralpropaganda.»
Myhrer (2011) s. 91. Påstanden er imidlertid ikke belagt
med empiri.
Kotsadam og Jakobsson (2011).
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offentlige ordskiftet og den politiske situasjonen
som foranlediget lovendringen.
Det er også hevdet at lovgivning kan ha en
vanedannende effekt, hvor innbyggere avstår fra å
bryte loven uten noen nærmere avveining av
mulige fordeler og ulemper ved den forbudte
handlingen, simpelthen fordi handlingen er ulovlig.71 Der en slik vanemessig lovlydighet kan oppnås, antas dette å være den mest effektive formen
for allmennprevensjon.72 Dette er det imidlertid
ikke lett å finne eksempler på i praksis, utenfor
kontrollerte kontekster der det legges vekt på
innøving av disiplin, slik som i politiet og militærvesenet.73
Individualprevensjon
«Individualprevensjon» er en betegnelse på straffens virkninger for den enkelte lovbryter som ilegges en straffereaksjon.
Én mekanisme for individualprevensjon er at
straffen kan inkapasitere lovbryteren, det vil si at
straffen gjør lovbryteren ute av stand til å begå
nye lovbrudd. Dette vil først og fremst være relevant for frihetsstraffer, som i mindre grad er relevant som reaksjon på bruk av narkotika, eller
erverv eller besittelse/oppbevaring av mindre
mengder narkotika. Når det gjelder narkotikalovbrudd, er det ikke slik at en frihetsstraff nødvendigvis setter den straffede ute av stand til å begå
nye narkotikalovbrudd: Smugling av narkotika og
deling av narkotika mellom de innsatte er et kjent
problem.74
Det antas at straff vil kunne ha en oppdragende effekt for den straffede. Reaksjoner som
formelt er strafferettslige, slik som påtaleunnlatelse med vilkår om at lovbryteren inngår og
gjennomfører en ungdomskontrakt med ruskontroll, kan bringe det offentlige i en posisjon til å
intervenere i en negativ utvikling. Det er varier71
72
73

74

Myhrer (2011) omtaler dette som «ønsket, men moralsk
indifferent atferd», se s. 91.
Se Andenæs (2016) s. 84.
Myhrer (2011) s. 92 og Andenæs (2016) s. 84. Myhrer trekker frem bilbeltepåbudet som en sanksjonstrussel som har
ført til at mange i dag tar på seg bilbelte av ren vane.
Ifølge statistikk som utvalget har mottatt fra Kriminalomsorgen ble det gjort 1164 funn av narkotika (inkludert
narkotiske tabletter) og dopingmidler i fengslene i 2018 og
1333 funn av brukerutstyr eller lignende. Av 15 366 urinprøver som ble avlagt i fengslene i 2018, var 1524, det vil si
9,92 prosent, positive. Positivt resultat betyr i denne sammenhengen at narkotika ble påvist, og inntaket ikke var
skjedd utenfor fengselet eller ikke skyldtes «legal medisinering, metadon og lignende». Som positivt resultat telles
også tilfeller der en innsatt var pålagt å avgi prøve, men
nektet. Se også Bukten mfl. (2016) og Mjåland (2014).

ende erfaringer med bruk av såkalte «ruskontrakter» og ulike oppfatninger om ruskontrakter
er nyttige tiltak og fungerer, se utredningens
kapittel 10 om straffereaksjoner og 11 om forebyggende innsatser og ruskontrakt. Det er et
problem at det i liten grad er gjort undersøkelser
av ungdommers erfaringer med oppfølgningen
de får og om den langsiktige forebyggende effekten av slike alternative straffetiltak. For en del
unge ser det imidlertid ut som ruskontrakter
under gitte forutsetninger trolig kan ha en positiv effekt. Et gjennomgående tema blant ungdom, foreldre og ansatte i de undersøkelsene
som er gjort er at oppfølgning gjennom samtaler
er det viktigste forebyggende hjelpemidlet, og at
kontrolldrevet rustesting uten videre støttetiltak/hjelpetilbud tilpasset den enkeltes behov
både er problematisk og lite effektfullt. En del
ungdom, foreldre og ansatte opplever urinprøvekontroll som et konstruktivt virkemiddel
når hjelpehensynet er det overordnede formålet.
Et problem med ruskontrakter er imidlertid at
det i en del tilfeller brukes mer i en straffende og
kontrolldrevet hensikt, og at dette kan føre til at
de mest vanskeligstilte ungdommene, som har
mer sammensatte problemer og risikoatferd, og
som trenger mest hjelp, står i fare for uhensiktsmessig stigmatisering og ytterligere marginalisering. Videre fremstilles forutsetningen om frivillighet som avgjørende for endringsmotivasjon.
En slik forutsetning om frivillighet kan være særlig krevende i en situasjon ved påtaleunnlatelse
når det foreligger en formell straffetrussel dersom kontrakten brytes. Mange ungdommer samtykker i praksis til hjelpe- og kontrolltiltak uten å
ha tilstrekkelig innsikt i hva de har samtykket til.
Begrepet kontrakt tilsier at det bør være en form
for likeverd og gjensidighet mellom partene. Det
kan stilles spørsmål ved graden av slik likeverd
og gjensidighet i «kontrakter» som gir den ene
parten anledning til å bruke inngripende virkemidler som ofte ikke er klart fastsatt, og der
bruk av en ordinær straffereaksjon er eneste tilgjengelige alternativ til inngåelse av kontrakten.
Det er ikke uten videre klart at det er nødvendig
å bruke en slik underliggende trussel om straff
overfor de av ungdommene som oppgir positive
endringer etter gjennomført ruskontrakt. For
personer som ikke er i målgruppen for ungdomskontrakt, vil forelegg (bot) være en praktisk viktig reaksjon. Det har vært reist spørsmål om
hvorvidt bøtestraff, og trusselen om den subsidiære fengselsstraffen, kan føre til at den bøtelagte
begår vinningskriminalitet for å betale boten75,
se kapittel 10.
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Når det gjelder narkotikalovbrudd i form av
bruk av narkotika, samt erverv og innehav eller
oppbevaring av narkotika til egen bruk, som
begås av voksne, anses de viktigste straffereaksjonene i praksis å være forelegg eller påtaleunnlatelse med vilkår. Utvalget er ikke kjent med studier av hvilken effekt et forelegg i tråd med politidistriktenes gjeldende påtaledirektiver om narkotikalovbrudd har på lovbryteren med tanke på
sannsynligheten for fremtidig narkotikabruk eller
andre lovbrudd.
Empirisk forskning på om avkriminalisering fører til økt
bruk, og overføringsverdien av slike forskningsfunn til
Norge
For personer med avhengighet av et rusmiddel,
en lidelse kjennetegnet ved at personen har vanskelig for å la være å bruke rusmiddelet, fremstår
det nokså klart at et straffebud med lav oppdagelsesrisiko vil være lite virkningsfullt med tanke på
å avskrekke bruk av rusmiddelet. Dette har blitt
fremholdt for utvalget gjennomgående i mottatte
innspill.
Derimot har det blitt uttalt i flere innspill til
utvalget at avkriminalisering kan få negative
konsekvenser særlig for arbeidet med å forebygge at barn og unge eksperimenterer med
narkotika og utvikler rusproblemer. Andre har
gitt uttrykk for at avkriminalisering neppe vil ha
en nevneverdig selvstendig virkning på bruk.
Det vises til kapittel 6, særlig punkt 6.4, der det
er gjennomgått forskning på virkninger av avkriminalisering i andre land på innbyggernes bruk
av narkotika. Der er det også kort drøftet momenter av betydning for overføringsverdien av slike
funn til Norge. Det samlede inntrykket av denne
forskningen er at det ikke finnes et godt empirisk
grunnlag for å anta at avkriminalisering som
sådan vil forårsake en nevneverdig økning i narkotikabruk i befolkningen. Basert på denne foreliggende forskningen må det kunne sies å hefte en
sterk tvil ved påstanden om at straffebud mot
bruk av narkotika og tilhørende befatning med
narkotika til egen bruk har en påviselig selvstendig preventiv virkning.
75

Se Holmboe (2016). Holmboe gjengir blant annet følgende
betraktning fra flertallets votum i Høyesteretts dom inntatt
i Rt. 2005 s. 38, der vurderingstemaet var om en tilbakefallslovbryter skulle idømmes bot eller ubetinget fengsel. Flertallet idømte ubetinget fengsel, og uttalte: «Dersom man
skal reagere med bot, vil det etter min oppfatning kunne
stimulere til ytterligere vinningskriminalitet. Alternativt vil
en bøtestraff overfor dette klientellet lett medføre at den
subsidiære fengselsstraff må fullbyrdes, og det vil da i praksis bli liten forskjell fra ubetinget fengsel.»

261
Kapittel 12

Det er flere forhold som gjør at et slikt funn
ikke fremstår som overraskende. Det er svært lav
oppdagelsesrisiko for bruk av narkotika. For virkningen av en lovendring i Norge vil det trolig
kunne ha betydning at en ikke ubetydelig del av
befolkningen har overtrådt straffebudet som
rammer selve bruken og straffebudene mot slike
handlinger som henger tett sammen med bruk,
nemlig erverv og besittelse, jf. legemiddelloven
§ 31 og straffeloven § 231. Undersøkelser gjennomført i 2015–2017 viste at 22 prosent av befolkningen i Norge mellom 16 og 64 år hadde prøvd
cannabis. Prosentandelen var 29,9 blant respondenter mellom 16 og 34 år. Det fremgår av en
undersøkelse i utelivet i Oslo at mer enn halvparten av respondentene hadde prøvd cannabis
noen gang,76 og 38 prosent av gutter i tredje trinn
på videregående skoler i Oslo oppga å ha prøvd
hasj eller marihuana.77 I innspill til utvalget har
det blitt gitt uttrykk for at mindreårige i noen
miljøer opplever det som vanlig at det brukes
cannabis på fester, og at det oppfattes mer normalt
enn tidligere. Dette innebærer at mange i befolkningen vil ha direkte kjennskap til, eller personlig
erfaring med, at forbudet brytes. Som følge av
den lave oppdagelsesrisikoen for bruk av narkotika må det legges til grunn at mesteparten av
denne bruken skjer uten rettslige konsekvenser.
Dette svekker straffetrusselens troverdighet og
dermed dens alminnelige avskrekkende virkning.
Det finnes lite empiri om straffens holdningsskapende virkning, og som følge av den nødvendige forbindelsen mellom politikk og lovgivning
er det vanskelig å måle effekten av lovgivningen
som sådan. Om det er en slik effekt, må den sees i
sammenheng med omfanget i befolkningen som
har prøvd cannabis noen gang, og den plass cannabis har fått i populærkulturen i blant annet USA
– hvor omsetning av stoffet til ikke-medisinsk
bruk er legalisert i mange delstater. Når normer i
lovgivningen ikke harmonerer med observert
atferd og trender i populærkulturen, er det nærliggende å anta at den holdningsskapende virkningen av et straffebud vil være svekket.
Endringer i lovgivningen om befatning med
narkotika til egen bruk kunne også tenkes å ha
virkninger for prissettingen i markedet for slike
rusmidler, som igjen kan påvirke adferden til personer som bruker rusmidlene. Det er imidlertid
ikke uten videre klart hvordan prisen på narkotika
i sluttbrukerleddet skulle bli lavere som følge av
76
77

Ifølge innspill mottatt til utvalget fra Folkehelseinstituttet
v/Anne Line Bretteville-Jensen.
Bakken (2018a) s. 60.
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en avkriminalisering av brukere av narkotika.
Som påpekt av Bretteville-Jensen skal en avkriminalisering «i prinsippet ikke bidra til reduserte
salgspriser på cannabis, siden produksjon og salg
fremdeles er ulovlig.78» Dette vil i prinsippet
gjelde likt også for andre stoffer. Omsetning av
narkotika vil, også etter en avkriminalisering av
handlingene til dem som bruker narkotika, kunne
straffes med inntil 21 års fengsel, og ethvert tilfelle av salg vil etter lovens ordlyd kvalifisere til
frihetsstraff i inntil 2 år. Den høye strafferammen
for slike lovbrudd innebærer at det fremdeles vil
være forbundet med risiko for strengt straffansvar
å omsette narkotika. Det er uvisst i hvilken grad
denne risikoen per i dag har betydning for prisdannelsen, men det fremstår som en rimelig
antagelse at bakmenn og selgere tar en slik risiko
i betraktning. Risikoen for et strengt straffansvar
vil også gjøre seg gjeldende etter gjennomføringen av en reform slik utvalget foreslår. En
empirisk undersøkelse av narkotikamarkedet i
Portugal konkluderte med at avkriminaliseringen
av brukere som ble gjennomført i 2001, ikke forårsaket lavere priser.79
Straffebudene mot selgere og bakmenn, som
det ikke ligger innenfor utvalgets mandat å vurdere endringer i, uttrykker et meget klart signal
om at slike rusmidler er uønsket og utgjør et
alvorlig samfunnsproblem. Det viser også at myndighetene tar spredningen av slike rusmidler på
det største alvor. Også etter en avkriminalisering
innenfor den modellen utvalget foreslår, vil altså
signalet som innbyggerne kan få fra lovgivningen,
være at narkotika som sådan er uønsket.
Ved vurderingen av virkningene av avkriminalisering må det dessuten tas hensyn til hvilke
andre endringer som gjennomføres på samme tid.
Utvalgets foreslåtte modell innebærer at bruk av
narkotika, samt tilhørende befatning med narkotika til egen bruk, vil møtes med en reaksjon, se
kapittel 15. Det foreslås undersøkelseshjemler for
politiet, og narkotika vil kunne beslaglegges, se
utredningens kapittel 14 om avdekking mv. I lys
av den lovhjemlede adgangen det offentlige vil ha
til å intervenere i den personlige sfære, er det vanskelig å se noe rimelig grunnlag for å forstå den
foreslåtte reformen som et signal om at det er lovlig eller ufarlig å bruke narkotika.
Utvalget har konkludert med at den beste tilgjengelige kunnskapen per i dag tilsier at det er
lite trolig at avkriminalisering som sådan vil forårsake en nevneverdig endring i bruken av narko78
79

Bretteville-Jensen (2019b) s 221.
Félix og Portugal (2017).

tika. Det vil like fullt være av betydning å overvåke gjennomføringen av rusreformen, herunder
om det forekommer endringer i befolkningens
bruk av rusmidler. En eventuell reduksjon eller
økning i bruk, eller andre endringer i bruksmønstre, kan ha betydning for innretningen av de
nærmere detaljene i modellen, som vil kunne justeres i lys av erfaringene etter gjennomføringen.
Evaluering og overvåking er nærmere omtalt i
kapittel 17.

12.3.3.2 Folkehelseperspektivet på bruk av
narkotika i befolkningen – virkninger
av en eventuell endring i bruk
Bruk av rusmidler er forbundet med skadevirkninger. I flere innspill utvalget har mottatt, gis det
uttrykk for bekymring for hva avkriminalisering
kan bety i et folkehelseperspektiv. Resonnementet
som ligger til grunn for en slik bekymring, omtales gjerne som totalkonsummodellen, en modell
som i mange år har ligget til grunn for norsk alkoholpolitikk.80 Modellen tar utgangspunkt i at det
er befolkningens totale konsum av alkohol, og
endringer i dette, som vil ha størst betydning for
skadevirkninger som kan relateres til alkoholbruk, enten det er sykdom, avhengighet, sykdommer, ulykker, kriminalitet, herunder voldshandlinger, med videre. Hvordan forbruket fordeler seg i befolkningen, vil ikke nødvendigvis
endre seg med økt totalkonsum, men konsumet
per person som drikker, vil gå opp. I et samfunn
med et høyt gjennomsnittskonsum, vil det være
mange storforbrukere av alkohol, mens et lavere
gjennomsnitt gir færre slike storkonsumenter.
Med økt totalkonsum antas også antallet storkonsumenter å øke.
Uavhengig av variasjoner i totalforbruket og
av variasjoner i drikkevaner, vil et fåtall i samfunnet stå for en stor del av det samlede alkoholkonsumet. Vanligvis anslås det at 10 prosent av
den delen av befolkningen som drikker mest, konsumerer om lag 50 prosent av all alkoholen som
drikkes.81
Atferden til den delen av befolkningen som
drikker moderat, antas imidlertid å ha større konsekvenser for omfanget av de samlede skadevirkningene av alkohol på aggregert nivå. Tanke-

80

81

Om totalkonsummodellen og prevensjonsparadokset, se
for eksempel St.meld. nr. 17 (1987–88) Alkohol og folkehelse,
NOU 1995: 24 Alkoholpolitikken i endring s. 72–77 og Bramness (2019) s. 135–140.
NOU 1995: 24 s. 72–77.
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gangen er klart formulert i for eksempel St.meld.
nr. 17 (1987–88) Alkohol og folkehelse:
«Fordi antallet lavkonsumenter er så mye
større enn antallet storkonsumenter, er lavkonsumentene som gruppe ansvarlig for en
større del av det totale antallet alkoholulykker.»82
Dette er bakgrunnen for det såkalte prevensjonsparadokset, eller forebyggingsparadokset, i alkoholpolitikken. Forholdsvis små reduksjoner i det
totale forbruket av alkohol i samfunnet antas å
medføre en større nedgang i alkoholrelaterte problemer enn det en forholdsvis større nedgang i
stordrikkernes forbruk isolert sett vil føre til. Det
er disse forholdene som gjør at det er et mål i ruspolitikken å begrense bruken av rusmidler i
befolkningen som helhet. Disse forutsetningene
tilsier at alkoholpolitiske virkemidler, for å være
mest effektive med hensyn til å redusere de samlede skadevirkningene på samfunnsnivå som følge
av alkoholbruk, ikke nødvendigvis skal rettes spesielt mot storbrukerne, men mot bruken av alkohol i samfunnet generelt.
Dersom en legger til grunn som en faktisk premiss at avkriminalisering vil lede til at bruken av
narkotika øker i befolkningen, tilsier totalkonsummodellen at dette kan innebære skadevirkninger av
mange forskjellige slag. Dette gjelder med tanke på
økt konsum, både i gruppene som allerede bruker
narkotika, så vel som i nye grupper som følge av
den såkalte signaleffekten som utvalget har omtalt i
punkt 12.3.2.1 ovenfor og i utredningens kapittel 6.
Hvorvidt den faktiske premissen om økt bruk som
følge av en avkriminalisering kan belegges med
empiri, har en avgjørende betydning for om totalkonsummodellen kan anses å forutsi skadevirkninger som følge av avkriminalisering. Hva som vil
være konsekvensene av en eventuell økning i bruken vil dessuten avhenge av hvem som begynner å
bruke, og hvordan det brukes.83

12.3.3.3 Samfunnssikkerhetsperspektiver på bruk
av narkotika i befolkningen – virkninger
av en eventuell endring i bruk
Bruk av narkotika kan ha betydning for sikkerheten. Dette gjelder for eksempel bruk blant personer som innehar funksjoner som har betydning
for samfunnssikkerheten, militært personell,
82
83

St.meld. nr. 17 (1987–88) s. 7. Se også Ragnar Hauge
(1989).
Bretteville-Jensen (2019b) s. 231.
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politi, flygere og annet luftfartspersonell, helsepersonell med videre. Problematikken er løftet
frem for utvalget blant annet i innspill fra Forsvaret. Det kan også pekes på åpenbare farer ved rusmiddelbruk i tilknytning til veitrafikk og andre
aktiviteter der beruselse medfører fare for skade
på brukeren selv eller andre personer.
Utvalgets mandat knytter seg ikke til å endre
reglene om ruspåvirket kjøring, regler om pliktmessig avhold for bestemte yrker eller i bestemte
situasjoner og lignende regler som direkte retter
seg mot å bekjempe rusmiddelbruk som kan ha
betydning for samfunnssikkerhet. Det er med
andre ord klart nok ikke tale om å avkriminalisere
det å føre motorvogn under påvirkning av narkotika eller å fjerne bestemmelser om pliktmessig
avhold eller lignende.
Utvalget mener videre at krav om pliktmessig
avhold i visse yrker, samt adgangen til å sanksjonere der rusbruk i slike tilfeller avdekkes, ivaretar
samfunnssikkerhetsmessige interesser knyttet til
både legale og illegale rusmidler i kritiske yrker.
Reguleringen av pliktmessig avhold, og kontroll på
grunnlag av mistanke om rusmiddelbruk, i slike
yrker, vil kunne gjøres uavhengig av et generelt
straffebud mot bruk av narkotika i befolkningen.
I tillegg viser utvalget til at avkriminalisering
ikke vil medføre endringer i dagens reguleringer
av andre straffbare forhold relatert til bruk av
narkotika.
Politiet vil ha samme anledning som før rusreformen til for eksempel å tilbakekalle retten til å
føre motorvogn med bakgrunn i en vurdering av
edruelighetskrav etter vegtrafikkloven § 34, eventuelt ikke gi slik førerrett etter § 24 fjerde ledd i
samme lov. Utvalget viser i den sammenhengen
også til bestemmelser i helse- og velferdslovgivningen om taushets- og opplysningsplikt og peker
spesielt på lege, psykolog og optikers opplysningsplikt etter helsepersonelloven § 34 vedrørende pasienter med førerkort for motorvogn
eller sertifikat for luftfartøy som ikke oppfyller de
helsemessige kravene som stilles.
Videre vil politiet ha de samme hjemler for å
utlevere opplysninger etter politiregisterloven
§ 27, for eksempel i det kriminalitetsforebyggende
arbeidet, og etter § 30, som gir politiet adgang til å
utlevere opplysninger til andre offentlige organer
i deres interesse, dersom dette er nødvendig for å
fremme mottagerorganets oppgaver etter lov eller
for å hindre at virksomhet blir utøvd på en uforsvarlig måte.
Dette informasjonstilfanget kan likevel bli
redusert dersom politiet nedprioriterer avdekking
av bruk av narkotika til fordel for etterforskning
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av straffbare handlinger, eller dersom politiets
reelle muligheter til å foreta slik avdekking blir
redusert.
Spørsmålet er derfor hvorvidt det å endre
samfunnets reaksjoner overfor brukere av narkotika fra strafferettslige virkemidler til helse- og
velferdstiltak isolert sett kan antas å ha noen innvirkning på samfunnssikkerheten. For å besvare
et slikt spørsmål positivt må det legges til grunn
en faktisk premiss om at avkriminalisering leder
til en økning eller endring av bruken i befolkningen, eller en holdningsendring som påvirker
innbyggernes tilbøyelighet til å bryte andre
straffebud som ikke fjernes, for eksempel straffebudet mot å føre motorvogn under påvirkning av
narkotika.
Som omtalt ovenfor tilsier den beste tilgjengelige kunnskapen per i dag, etter utvalgets syn,
at avkriminalisering som sådan lite trolig vil føre
til noen nevneverdig økning i bruken av narkotika.

12.3.3.4 Bortfall av mulige positive effekter av
strafferettslige reaksjoner?
Ved siden av straffens allmennpreventive virkning, som er omtalt ovenfor, kan straff også føre til
at den straffede personen blir mindre tilbøyelig til
å begå nye lovbrudd. Dette omtales gjerne som
straffens individualpreventive virkning.
Påtalemyndigheten og kriminalomsorgen forvalter en rekke alternative straffereaksjoner som
er utformet spesielt med tanke på personer med
rusrelaterte problemer. Dette er strafferettslige
reaksjoner, men de er i større grad enn tradisjonelle straffereaksjoner tilpasset behovene til personer med rusrelaterte problemer.
Eksempler på dette er såkalt ruskontrakt
(betinget påtaleunnlatelse, som regel på vilkår
om deltagelse i oppfølgingssamtaler og avleggelse av urinprøver for å kontrollere for bruk av
narkotika), program mot ruspåvirket kjøring,
soning i institusjon etter straffegjennomføringsloven § 12 og narkotikaprogram med domstolskontroll. Det kan tenkes at alternative straffereaksjoner stiller personen bedre enn dersom
myndighetene ikke hadde grepet inn overfor
personens narkotikabruk, og at slike positive
effekter går tapt dersom bruk, innehav og erverv
av narkotika til egen bruk avkriminaliseres.
Alternative straffereaksjoner kan bare benyttes
som reaksjon på straffbare handlinger.
Den store majoriteten av de alternative straffereaksjonene som hevdes å ha en positiv effekt på
personer som straffes for rusrelatert kriminalitet,

er upåvirket av utvalgets forslag, idet de gjelder
annen kriminalitet enn selve narkotikabruken som
på ulike vis har en sammenheng med lovbryterens
egen narkotikabruk. Slike alternative straffereaksjoner vil dermed fremdeles være aktuelle for
personer som bruker narkotika og begår for
eksempel vinningskriminalitet, voldslovbrudd, salg
av narkotika eller oppbevaring av mer enn kun en
liten mengde ment til egen bruk (se kapittel 13).
Derimot vil betinget påtaleunnlatelse med vilkår som innebærer kontroll av rusfrihet og oppfølgingssamtaler – såkalte ungdomskontrakter
eller ruskontrakter – ikke lenger kunne brukes
for handlinger som etter utvalgets forslag skal
avkriminaliseres.
I utvalgets foreslåtte modell, som er beskrevet
i kapittel 15 og 16, vil det være hjemler for å gripe
inn overfor personer som bruker narkotika, samt
å tilby ulike former for oppfølging for rusmiddelbruken. Utvalget har i utredningens kapittel 15
drøftet ulike sider ved ruskontrakter i form av
urinprøvetaking og anser at tiltaket er både inngripende og ikke alltid forholdsmessig, overtredelsen tatt i betraktning. Slike tiltak er heller ikke tilstrekkelig evaluert. Utvalgets forslag til ny reaksjonsmodell innebærer tilbud om oppfølging og
behandling ved behov, basert på samtykke og
uten tvangsmidler. Utvalget legger likevel ikke
opp til å fjerne muligheten til å inngå avtale med
helsetjenesten eller andre deler av velferdstjenesten i kommunen om urintesting basert på et
informert og reelt samtykke. For å inngå slike
avtaler kreves det ikke at befatningen med narkotika må være en straffbar handling. Den reelle forskjellen for slike tiltak etter rusreformen blir dermed at en ruskontrakt, som også i dag i prinsippet
skal være basert på samtykke fra den det gjelder,
vil bli inngått uten at personen står overfor en
trussel om en tradisjonell straffereaksjon dersom
personen ikke samtykker.

12.3.3.5 Mer synlig bruk av narkotika i det
offentlige rom?
Når bruk, samt enhver befatning med narkotika til
egen bruk, er straffbart, har personer som bruker
disse rusmidlene, et klart insentiv til å bruke rusmidlene i skjul. Dersom dette insentivet bortfaller,
kan det tenkes at bruk i større grad forekommer
på offentlig sted, noe som kan skape en opplevelse av utrygghet eller ubehag for andre personer i nærheten.
Det er også tenkelig at det som følge av rusreformen finner sted en endring i holdningene til
narkotika som gjør at bruk som tidligere har
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skjedd i lukkede rom, i større grad skjer i det
offentlige rom. Utvalget er ikke kjent med forskning på om avkriminalisering på nasjonalt nivå
(ikke begrenset til et gitt område, for eksempel i
nærheten av et lavterskel skadereduksjonstiltak
eller kun i én bydel) påvirker omfanget av bruk av
narkotika på offentlig sted i et samfunn.
Etter utvalgets foreslåtte modell vil politiet ha
mulighet til å gjøre inngrep overfor brukere av
narkotika, noe som både innebærer håndheving
av det sivilrettslige forbudet som erstatter straffebudene, og kan bidra til at personen får hjelp og
oppfølging for et eventuelt rusproblem. Personer
vil fremdeles ha et insentiv til å unngå oppmerksomhet fra politiet, ettersom politiet vil kunne
undersøke personen og beslaglegge narkotika
som personen bærer på seg. Dette er beskrevet
nærmere i kapittel 14.
Forstyrrelse av offentlig ro og orden eller den
lovlige ferdsel, samt forulemping av andre, danner
grunnlag for innbringelse og arrestasjon etter
politiloven § 9. Det er derfor ikke slik at en avkriminalisering vil fjerne politiets hjemmel til å gripe
inn med makt overfor utagerende berusede personer på offentlig sted samt tilintetgjøre de rusmidler vedkommende har hos seg ved anholdelsen, jf. politiloven § 9 siste ledd. Avkriminaliseringen som ligger i utvalgets forslag, rører heller
ikke ved politiets rettslige adgang til å gripe inn
dersom det er skjellig grunn til å mistenke at en
person selger narkotika, som fra tid til annen foregår åpenlyst på åpne russcener, ettersom slike
handlinger fremdeles vil være belagt med straff
på inntil 2 års fengsel, jf. straffeloven § 231.
Det vil derfor ikke være slik at det offentlige
etter en avkriminalisering av brukere av narkotika
står uten virkemidler til å reagere overfor bruk av
narkotika, og befatning med narkotika, i det
offentlige rom. I hvilken grad omfanget av bruk av
narkotika på offentlig sted endres i årene fremover, vil blant annet, som i dag, avhenge av hvordan politiet velger å anvende sitt håndhevelsesskjønn i møte med åpne rusmiljøer.
Åpne rusmiljøer kan antas å innebære risiko
for at personer blir eksponert for narkotiske stoffer som de ellers ikke ville brukt. Det vil imidlertid være av betydning i et forebyggingsperspektiv
å fange opp personer som beveger seg inn i etablerte rusmiljøer i ung alder. Det er utvalgets
klare inntrykk at dette er en tematikk som prioriteres, og det må legges til grunn at den fortsatt vil
bli prioritert etter en avkriminalisering.
Samtidig foregår det en utvikling i retning av
digitaliserte og desentraliserte markedsplasser
for narkotika.84 Unge personer eksponeres nå for
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tilbud gjennom andre kanaler enn tidligere, blant
annet gjennom egne grupper i sosiale medier og
det såkalte mørke nettet,85 som for mange unge
nok vil ha større tiltrekningskraft enn de tradisjonelle åpne rusmiljøene. Dette gir holdepunkter for
at de tradisjonelle åpne rusmiljøene ikke i dag
fremstår som den avgjørende inngangsporten til
bruk av narkotika.

12.3.3.6 Endring i mulighetene for avdekking
av bruk av narkotika og narkotikarelatert
kriminalitet?
Så lenge all befatning med narkotika er straffbart,
har politiet hjemmel til å benytte visse straffeprosessuelle tvangsmidler for å etterforske forholdet. Ved en avkriminalisering vil adgangen til å
benytte straffeprosessuelle tvangsmidler for å
etterforske bruk og besittelse til egen bruk som
sådan falle bort. Det har vært anført i innspill til
utvalget, blant annet fra Norsk Narkotikapolitiforening, at politiets adgang til å bruke
tvangsmidler utgjør en viktig inngang til å kunne
ta opp utfordringer i livssituasjonen til personer
med rusproblemer og for å avdekke annen kriminalitet.
For å bruke straffeprosessuelle tvangsmidler
med sikte på etterforskning av andre lovbrudd
enn egen bruk av narkotika med videre, må det
per i dag foreligge skjellig grunn til mistanke om
slike forhold. Utvalgets forslag medfører ingen
endring i de rettslige rammene for politiets etterforskning av slike alvorlige forhold.
Det har vært hevdet at politiet gjennom å
ransake en person etter skjellig grunn til mistanke
om innehav av narkotika til egen bruk også i praksis avdekker annen kriminalitet som politiet ellers
ikke ville ha avdekket, for eksempel ulovlig oppbevaring av våpen. Utvalget har fått presentert et
slikt tilfelle i innspill under utvalgets møte i
Bergen.
Utvalgets foreslåtte modell innebærer at politiet gis adgang til å undersøke personer, uten samtykke hvis det er nødvendig, med henblikk på å
avdekke befatning med narkotika til egen bruk.
Eventuelle funn skal kunne beslaglegges av politiet og gi grunnlag for helserettede tiltak, som
beskrevet i kapittel 14–16. De inngrepshjemlene
utvalget foreslår, begrenser seg til det som anses
nødvendig for å danne et grunnlag for en over84
85

Se Sætre, Hofseth og Kjenn (2018) s. 84–86.
Om digitale markedsplasser for narkotika, se Bakken og
Bosnes (2015). Se også nyhetssaker av Furunes og Rostad
(2018) og Mordt og Didriken (2019).
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føring til helse- og velferdstjenestenes oppfølging
av personen knyttet til vedkommendes befatning
med narkotika og eventuelle tjenestebehov. Dette
innebærer at offentlige myndigheter opprettholder muligheten til å intervenere overfor skadelig
eller potensielt skadelig bruk av narkotika i
befolkningen. Det innebærer også at politiet vil
kunne undersøke personer på grunnlag av at det
fremstår sannsynlig at de besitter narkotika.
En rusreform gjennomført slik utvalget foreslår, innebærer dessuten, som nevnt ovenfor i
punkt 12.3.2.3, at personer som bruker narkotika,
eller kjøper og besitter narkotika til egen bruk, i
utgangspunktet ikke lenger vil kunne nekte å avgi
vitneforklaring om forholdet under henvisning til
selvinkrimineringsvernet. De kan heller ikke, som
hovedregel, avgi uriktig forklaring om dette uten
å risikere straff for uriktig forklaring. Det kan
også oppstå en bedre relasjon mellom politiet og
brukermiljøene, som kan danne grunnlag for å
innhente mer informasjon om miljøet.
Dette kan igjen gi grunnlag for nye arbeidsmetoder i bekjempelsen av narkotikakriminalitet.
Slik ny tilgang til informasjon kommer i tillegg til
de betydelige straffeprosessuelle tvangsmidlene
som er tilgjengelig for politiet der det foreligger
skjellig grunn til mistanke om distribusjon og salg
av narkotika, som er omtalt i kapittel 9 om straffeprosessuelle tvangsmidler.
En stor del av narkotikalovbruddene etter
legemiddelloven § 31 knytter seg til sakskomplekser med andre straffbare forhold, hvorav mange
av sakene gjaldt kjøring i ruspåvirket tilstand.86
Overtredelser av legemiddelloven utgjør flertallet
av registrerte narkotikalovbrudd.87 Utvalgets forslag innebærer ingen endringer i straffbarheten
eller mulighetene for å avdekke ruspåvirket kjøring. Når det gjelder disse sakene, som utgjør en
«stor» ikke-tallfestet andel av sakene, vil en avkriminalisering av narkotikabruk og tilhørende
befatning med narkotika dermed ikke innebære
noen endring i politiets muligheter til å avdekke
narkotikabruken.
Etter dette fremstår den eventuelle effekten av
en avkriminalisering på politiets muligheter til å
avdekke bruk av narkotika og narkotikarelatert
kriminalitet som usikker og begrenset. Samtidig
må det anerkjennes at den foreslåtte reformen vil
innebære at politiet vil måtte tenke nytt omkring
brukere av narkotika og hvordan innsatsene kan
forsterkes mot de såkalte bakmennene i narkotikahandelen.
86
87

POD (2019a) s. 61.
POD (2019a) s. 60.

12.3.3.7 Konsekvenser for politiets
forvaltningsvirksomhet?
Politiets straffesaker for narkotikalovbrudd gir et
tilfang av informasjon om narkotikabruk hos
enkeltpersoner i befolkningen, som igjen kan
danne grunnlag for forvaltningsmessige avgjørelser i politiet. Dette knytter seg til avgjørelser om
blant annet våpenløyve, førerrett for motorvogn
og utstedelse av politiattester som benyttes av
andre aktører i samfunnet.
Isolert sett vil en avkriminalisering innebære
at grunnlaget for å innhente og lagre slik informasjon faller bort. Derimot kan lagring av informasjon i forbindelse med politiets håndheving av et
sivilrettslig forbud trolig danne grunnlag for et
informasjonstilfang i den utstrekning dette anses
forholdsmessig og saklig nødvendig.
I hvilken grad informasjonstilfanget til politiets
forvaltningsvirksomhet som berører innbyggernes narkotikabruk vil bli påvirket av en avkriminalisering og innføring av et sivilrettslig forbud, vil i
stor grad avhenge av politiets ressursbruk og i
hvilken grad mulighetene for avdekking av bruk
av narkotika endres som følge av avkriminalisering (se ovenfor).

12.3.3.8 Statistiske utslag i oppklaringsprosent og
gjennomsnittlig saksbehandlingstid for
straffesaker
De små narkotikasakene er en type straffesaker
som kan oppklares relativt enkelt og relativt raskt.
Dette gir seg utslag i en relativt sett høy oppklaringsprosent og kort saksbehandlingstid. I
2018 var oppklaringsprosenten for påtaleavgjorte
saker om narkotikalovbrudd 79 prosent, mot
52 prosent for alle kriminalitetstyper. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for narkotikalovbrudd etter legemiddelloven § 31 annet ledd
var 75 dager, sammenlignet med gjennomsnittet
på 101 dagers saksbehandlingstid.88 For narkotikalovbrudd etter straffeloven § 231 var gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 125 dager, men her
må det antas at noen større narkotikasaker etter
§ 231, som ikke vil bli påvirket av utvalgets forslag, trekker opp gjennomsnittet.89
Ved en avkriminalisering vil denne kriminalitetstypen ikke lenger inngå i statistikken for
straffesaker. Dette vil innebære at den samlede
oppklaringsprosenten statistisk blir noe lavere, og
88
89

POD (2019a) s. 61.
POD (2019a) s. 63.
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den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden statistisk muligvis blir noe lengre.

12.4 Sammenhenger mellom, og den
innbyrdes vekten av, mulige
tilsiktede og utilsiktede
konsekvenser av avkriminalisering
Det er en utbredt enighet om at skadevirkninger
av rusmiddelbruk i samfunnet bør motarbeides.
Frykt for at avkriminalisering vil kunne ha en
«signaleffekt» som fører til økning eller endring i
bruk som øker rusmiddelrelaterte skadevirkninger i samfunnet, har vært et sentralt argument
for å opprettholde straffetrusselen.
Det er etter utvalgets syn en nødvendig sammenheng mellom på den ene side mulige holdningsskapende virkninger av straffebud som rammer narkotikabruk og tilhørende befatning med
narkotika til egen bruk, og på den annen side stigmatiseringen av personer som bruker narkotika.
En sammenheng mellom en såkalt signaleffekt og
allmennprevensjon er også lagt til grunn i forarbeidene til straffeloven og i faglitteratur om
strafferett. For eksempel har jussprofessor Johs.
Andenæs påpekt at omgivelsenes uvilje og forakt
mot lovovertrederen «tjener til å styrke hemningene mot å begå lovbrudd».90 Straffens stigmatiserende virkning kan på denne måten tenkes å
fungere allmennpreventivt, men det blir vanskeligere å integrere den stigmatiserte personen i
samfunnet.91
Stigmatisering av enkeltpersoner kan på
denne måten anses som skyggesiden av det som
iblant omtales som «signaleffekten» av straffebud
som rammer den enkeltes egen bruk og innehav
av narkotika til egen bruk. Tilgjengelig kunnskap
om disse fenomenene tilsier, som beskrevet ovenfor, at den allmennpreventive effekten av straffebud som rammer narkotikabruk, er svært liten,
om den i det hele tatt kan påvises. I alle tilfeller vil
det signalet en lovendring sender, og virkningene
av en slik reform på befolkningens adferd og
skadevirkningene av rusmidler, også bestemmes
av hva som innføres i stedet for straffetrusselen.
Utvalgets foreslåtte modell, som innebærer en
oppmøteplikt for å muliggjøre en helserettet
respons på rusmiddelbruken, viser at samfunnet
tar problemer knyttet til rusmiddelbruk på alvor og
ikke anser bruk av narkotika som et rent privat
anliggende. Det offentlige vil på denne måten frem90
91

Andenæs (2016) s. 99.
Andenæs (2016) s. 99.
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deles involvere seg i enkeltpersoners liv på grunnlag av personens forhold til narkotika. Sett i
sammenheng med det strenge straffansvaret for
salg av narkotika er det etter utvalgets syn tydelig
at rusreformen ikke gir uttrykk for en ufarliggjøring av narkotika. De foreslåtte reglene er derimot ment å signalisere at personer som bruker
disse rusmidlene, bør gis god informasjon om rusmidlenes mulige risiko samt tilbys hjelp ved behov.
Bruk av narkotika anses med dette som helseskadelig og som noe som bør forebygges, men den
enkelte bruker stemples ikke av det offentlige som
en kriminell lovbryter. Etter utvalgets syn skulle
det være meget gode muligheter for å formidle
dette til det alminnelige publikum, herunder ungdom og unge voksne, på en pedagogisk måte.
Pedagogisk forebyggende arbeid vil, som i dag,
være av stor betydning. Den eventuelle positive
virkningen en straffereaksjon for narkotikalovbrudd kan ha må ses i sammenheng med det som
tilføres i utvalgets foreslåtte modell.
Det har stor betydning for analysen av mulige
konsekvenser av en avkriminalisering om man
tror dette vil medføre en økt bruk i befolkningen
eller ikke. Dette henger sammen med totalkonsummodellen, som knytter en rekke negative
konsekvenser til økning i bruk på befolkningsnivå. En kunnskapsbasert ruspolitikk må ta
utgangspunkt i den foreliggende forskningen på
mulige virkninger av avkriminalisering. Samlet
sett gir denne forskningen lite empirisk støtte til
en prognose om at avkriminalisering vil føre til
nevneverdige endringer av narkotikabruken i
befolkningen, selv om det også finnes eksempler
på at endringer har forekommet.
Utvalget anerkjenner at det er av betydning å
sørge for en adekvat håndhevingsintensitet når
det gjelder narkotikalovbrudd. Modellen utvalget
foreslår, innebærer en adgang for politiet til å
undersøke personer med sikte på å avdekke bruk
og innehav av narkotika. I hvilken grad håndhevingsintensiteten endres som følge av at overtredelse av legemiddelloven § 24 ikke lenger rammes av et straffebud, men kan møtes med en reaksjon utenfor strafferetten, vil blant annet avhenge
av hvilke valg som gjøres av politiet og regjeringen.
Dersom det er slik at kriminaliseringen av brukere av narkotika i dag gir muligheter for å
avdekke kriminalitet som ellers ville gått uoppdaget, blir spørsmålet hvilken vekt dette skal tillegges. Utvalget antar at økt kontroll eller overvåking overfor en gruppe i befolkningen kan innebære en økt oppdagelsesrisiko for annen kriminalitet utført av personer i denne gruppen, og at
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dette slik sett ikke er unikt for personer som bruker narkotika. Det ville trolig avdekkes mer kriminalitet jo større andel av befolkningen som til
enhver tid kunne ransakes av politiet, og dette
gjelder ikke bare personer som bruker narkotika.
Utvalget anser det imidlertid lite forenelig med en
moderne strafferettstenkning å kriminalisere en
adferd som et virkemiddel for å gi politiet adgang
til å bruke straffeprosessuelle tvangsmidler med
sikte på å avdekke annen mulig kriminalitet begått
av disse personene. Gitt de negative konsekvensene straffereaksjoner for narkotikalovbrudd kan
ha for fremtidige muligheter til blant annet karriere, reise og førerrett til motorvogn, kan skjevheten i håndhevingen av narkotikalovbrudd i
verste fall bidra til å reprodusere sosioøkonomiske forskjeller i befolkningen, noe som fremstår som særlig uheldig.
Samfunnets håndtering av rusmiddelbruk i
det offentlige rom er et komplekst tema som innebærer en rekke dilemmaer. Åpne rusmiljøer oppleves av mange som et ubehagelig element i bybildet. En slik reaksjon kan være utslag av fortvilelse
over situasjonen til dem det gjelder, men det kan
også skyldes frykt for uforutsigbar adferd. I spørreundersøkelser oppgir en stor andel av respondentene at narkotika fører til en opplevelse av
utrygghet i offentlige byrom.92 Det er blitt hevdet
at såkalte uforutsigbare grupper (det vil si personer med ruslidelser, ungdom, psykisk syke osv.)
kan bidra til et inntrykk av uorden og skremme
andre folk vekk.93 En slik opplevelse av ubehag
eller utrygghet er imidlertid ikke et avgjørende
argument for å strafflegge handlingen.94 Utvalget
tar imidlertid denne opplevde utryggheten på
alvor og anerkjenner dette som en negativ konsekvens av rusmiddelbruk som bør forsøkes
begrenset. Samtidig nyanseres bildet gjennom
undersøkelser som vurderer situasjonen for personene som selv tilhører rusmiljøet. En undersøkelse av trygghet i Skippergata og tilliggende
områder i Oslo i 2007 viste at det var personene
som selv var en del av det åpne rusmiljøet, som
rapporterte mest utrygghet.95

92
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Se Oslo kommune (2018) s. 38 og Ingebrigtsen mfl. (2018)
s. 40 og 51. Se også omtale av tidligere undersøkelser i Aas
mfl. (2010).
Se omtale av litteratur i Aas mfl. (2010).
Slik det også legges til grunn i forarbeidene til straffeloven,
Ot.prp. nr. 90 (2003–2004), s. 90: «Et ønske om å bli beskyttet mot ulike mildere former for psykisk eller fysisk ubehag
vil normalt ikke være tilstrekkelig for å nyte et strafferettslig vern.»
Se omtale i Aas mfl. (2010) s. 80.

Atferden som skaper opplevd utrygghet både
for utenforstående og personer som selv er del
av åpne rusmiljøer, vil i mange tilfeller være
utslag av en sykdom eller også av annen sosial
nød eller utenforskap. De sosiale og medisinske
utfordringene som kommer til syne i åpne rusmiljøer, fortjener oppmerksomhet og tiltak fra
medborgere, ideelle organisasjoner og offentlige
tjenester, herunder politiet, men det er på ingen
måte åpenbart at tiltak av repressiv eller straffende art er best egnet til å møte slike utfordringer. Straffeforfølgning, avskrekkende og «reaktive» kontrolltiltak samt bøtelegging har vist seg
å ha bare begrenset forflytningseffekt, samtidig
som brukere blir skadelidende.96 Det kan også
stilles spørsmål ved rimeligheten av å bruke
slike tiltak overfor en utsatt gruppe. Utvalget legger til grunn at man ikke reduserer de reelle
skadevirkningene av rusmiddelbruk gjennom å
tvinge rusmiddelbruken inn i mindre synlige
rom og former. Tvert imot kan det bli enklere for
oppsøkende tjenester og ideelle organisasjoner å
komme i kontakt med hjelpetrengende personer
på offentlige steder.
Utvalget har ikke et klart grunnlag for å konkludere med at bruk av narkotika i større grad
kommer ut i offentlige rom etter en avkriminalisering. Som i dag vil dette blant annet avhenge
av hvordan politiet og andre relevante offentlige
og private aktører innretter og samordner sitt
arbeid overfor narkotikabruk. Dersom det skulle
skje en endring, slik at mer av rusmiddelbruken
skjer offentlig, kan dette ha både positive og
negative aspekter. Et positivt aspekt ved en slik
utvikling er at mulighetene for å respondere på
akutte nødsituasjoner knyttet til rusbruk, og dermed avverge alvorlige skader eller død, er bedre
dersom personen er sammen med andre enn dersom personen bruker rusmiddelet alene. I akutte
situasjoner knyttet til narkotikabruk kan liv gå
tapt dersom hjelp ikke tilkalles i tide. Dette er
hensyn som må tillegges betydelig vekt, samtidig som opplevelsen av utrygghet som åpne rusmiljøer kan skape hos utenforstående, anerkjennes.
På grunnlag av det ovenstående synes den
beste tilgjengelige kunnskapen å gi et klarere
grunnlag for å konstatere at straffleggingen av
brukere av narkotika har en problematisk skyggeside, enn for å konstatere at straffleggingen har
preventiv effekt som ikke kan oppnås gjennom
alternative virkemidler. Indikasjoner på at denne
skyggesiden kan ramme skjevt, avhengig av per96

Olsen (2017); Olsen og Skretting (2006).
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sonens bosted og sosioøkonomiske bakgrunn, må
tas på stort alvor. Ved avkriminaliseringen av
åpenbar beruselse på offentlig sted i 1970 ble det
lagt vekt på at personene som erfaringsmessig ble
rammet av straffebudet, i stor utstrekning var personer med rusproblemer som ikke hadde anledning til å skjule sin beruselse innendørs. De
kunne derfor vanskelig unngå arrestasjon.97 Det
samme argumentet for å avskaffe straffebudet
gjør seg gjeldende for forbudet mot den rent personlige bruk av narkotika i dag, i hvert fall når det
gjelder dem som har rusrelaterte problemer og

97

Innst. O. X. (1969–70), s. 8 venstre spalte.
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ikke disponerer private rom hvor rusmiddelbruken kan foregå.
Utvalget mener at det normative kravet om en
«solid begrunnelse» for å strafflegge, som oppstilles i forarbeidene til straffeloven, må respekteres,
idet det er denne begrunnelsen som er grunnlaget for straffens legitimitet. Som nevnt ovenfor
innebærer kravet blant annet at strafflegging må
anses å føre til klart større fordeler enn ulemper,
og det må anses nødvendig for å oppnå disse fordelene. Når det gjelder strafflegging av innbyggernes egen bruk av narkotika, og tilhørende
befatning med en liten mengde til egen bruk, kan
utvalget ikke se at dette begrunnelseskravet er
oppfylt.
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Anvendelsesområdet for utvalgets foreslåtte modell
13.1 Innledning
Utvalgets foreslåtte modell innebærer å endre
samfunnets reaksjoner overfor personer som har
befatning med narkotika til egen bruk, fra strafferettslige tiltak til helserettede tiltak. De helserettede tiltakene er beskrevet i kapittel 15.
Nær sagt enhver befatning med narkotika til
egen bruk uten lovlig adgang er i dag omfattet av
straffebudene i legemiddelloven § 31 og straffeloven § 231. For å muliggjøre oppfølging innenfor
utvalgets foreslåtte modell bør det trekkes en ny
grense for hvilken adferd som er straffbar, slik at
ansvarsdelingen mellom justissektoren og helsesektoren kommer klart frem av lovverket. Det
vises til kapittel 12 når det gjelder prinsipielle
spørsmål om å fjerne enkelte handlinger nært
knyttet til bruk av narkotika fra virkeområdet til
straffebudene.
Dette innebærer at det må trekkes en ny
grense mellom på den ene side adferd som fortsatt skal være straffbar, og på den annen side
adferd som skal være ulovlig og møtes med helserettede tiltak innenfor utvalgets modell. Grensegangen som beskrives i dette kapitlet, vil være
bestemmende for hvordan enkeltmennesker vil
bli møtt av det offentlige i forbindelse med deres
bruk av narkotika.
Den foreslåtte justeringen som dette medfører, vil etter utvalgets syn bidra til et tydeligere
skille mellom samfunnets bruk av straff og samfunnets hjelpetiltak. Den vil også markere et
tydelig skifte i synet på befatning med narkotika
som direkte knytter seg til egen narkotikabruk.
Uansett de nærmere fasettene i denne grensedragningen, skal narkotika som oppdages av politiet kunne beslaglegges og destrueres, også når
de kun er ment til personens egen bruk. Utvalgets
forslag innebærer dermed klart nok at det offentlige ikke kan anses å tillate, godkjenne eller anbefale bruk av disse rusmidlene ved avkriminalisering. Forslaget er derimot ment å signalisere en
endring av det offentliges håndtering av slik
adferd.

Valgene som foretas i denne forbindelse, har
betydning for hvor mange mennesker som vil bli
omfattet av modellen, og hvordan modellen bør
innrettes for å oppnå sine formål. Det er knyttet
noen presiserende merknader til disse formålene
i punkt 13.2.
Tilfeller av befatning med rusmidler til egen
bruk kan i prinsippet sorteres etter blant annet
følgende egenskaper:
– egenskaper ved personen, herunder personens
alder, familiesituasjon og forhold til rusmidler
(punkt 13.3)
– ulike typer handlinger knyttet til et illegalt rusmiddel, det vil si ulike former for befatning
med rusmiddelet (punkt 13.4)
– egenskaper ved rusmiddelet personen har
befatning med, herunder type, styrkegrad og
mengde (punkt 13.5)
– egenskaper ved situasjonen, herunder hva
slags type sted handlingene foregår på, eller
konteksten handlingen inngår i. Et eksempel
kan være å skille mellom bruk på (en bestemt
type) offentlig sted og bruk på privat sted
eller etter hvor vidt bruken skjer i tilknytning
til en annen bestemt type aktivitet (punkt
13.6)
Utvalgets mandat omtaler bruk og besittelse og
ber utvalget ta stilling til hvor store mengder som
skal omfattes av uttrykket «besittelse». Mandatet
reiser også uttrykkelig spørsmål om hvorvidt forsøk på anskaffelse av rusmidler skal være omfattet av utvalgets modell. Forholdet til forsøk og
medvirkning må uansett avklares også for andre
handlingstyper enn anskaffelse.

13.2 Utgangspunkt: Modellens formål
Utvalget har tatt utgangspunkt i målsettingen som
kommer til uttrykk i mandatet om å føre en kunnskapsbasert ruspolitikk, med mål om forebygging
av rusproblemer, skadereduksjon og begrensing
av skadevirkninger.
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Målformuleringen i mandatet er meget vid.
Mandatet er ikke innsnevret til bestemte typer
personer, bestemte typer narkotika eller situasjoner knyttet til narkotika.
På grunnlag av dette har utvalget tatt sikte på å
trekke grensen for modellens anvendelsesområde
slik at den skal kunne bidra til at personer som
ikke ennå har utviklet problematisk bruk av rusmidler, mottar forebyggende hjelp og bistand, og
til at personer med et allerede etablert rusmiddelproblem skal motta hjelp til å slutte med rusmiddelbruken eller minimere skadevirkningene av
bruken. Det er også vurdert om hensynet til barn
som pårørende og vesentlige interesser for tredjepersoner berøres ved de ulike valgene som er
foretatt.
For de enkelte spørsmålene som er behandlet
i de følgende punktene, er det derfor lagt vekt på å
velge løsninger som basert på tilgjengelig kunnskap fremstår best egnet til å redusere skadevirkninger av rusmiddelbruk, redde liv og sikre
verdighet.
Vurderingene bør ses i sammenheng med
kapittel 12 om hensyn som taler for og imot avkriminalisering.

13.3 Egenskaper ved personen
13.3.1 Oversikt
Mandatet omtaler på ett sted «rusavhengige» og
et annet sted «bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk», uten at dette avgrenses til
kun å omfatte personer med rusavhengighetslidelse, for eksempel personer diagnostisert med
avhengighetssyndrom.
Utvalget har vurdert om mandatet er ment å
være avgrenset til personer med avhengighetssyndrom. Flertallet, alle unntatt utvalgsmedlem
Swahn, kan ikke se at ordlyden i mandatet eller de
formålene som modellen er ment å ivareta, taler
for å utelukke personer med andre ruslidelser enn
avhengighetssyndrom, eller personer som bruker
narkotika uten å være diagnostisert med en ruslidelse. Mindretallet, utvalgsmedlem Swahn, legger i sin dissens, som er inntatt som utredningens
kapittel 20, til grunn at utvalgets mandat er
avgrenset til rusavhengige personer.
I innspill til utvalget fra Actis og en rekke
andre organisasjoner er det foreslått at det skilles
mellom ulike grupper av personer som kan falle
inn under modellen: personer under 18 år, personer med en rusrelatert lidelse eller andre egenskaper som gjør rusmiddelbruken risikofylt (for
eksempel en psykisk lidelse) og andre. Den sist-
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nevnte restkategorien vil omfatte voksne personer
som bruker narkotika av og til og ikke oppfyller
diagnosekriterier for en ruslidelse, og kan for
enkelthets skyld betegnes som rekreasjonsbrukere.
Utvalget legger til grunn at det ofte vil være
forskjellige tiltak som vil være aktuelle, avhengig
av om personen er mindreårig eller ikke, og
avhengig av om personen er diagnostisert med en
rusrelatert lidelse eller ikke. Disse egenskapene
påvirker også hvilke rettigheter personen har
etter gjeldende rett, innen blant annet barnevern
og spesialisthelsetjenesten.
Hvilke konkrete helserettede tiltak som vil
være best egnet til å forebygge og/eller begrense
skade hos den enkelte, må etter utvalgets syn
bero på helse- og sosialfaglige vurderinger etter
de faglige retningslinjer mv. som til enhver tid
gjelder for de relevante etatene, og utvalget er
ikke nedsatt for å evaluere slike faglige retningslinjer.
Utvalgets foreslåtte modell legger derimot til
rette for å bringe personen saken gjelder, i kontakt med et apparat med den aktuelle fagkompetansen til å gjøre slike vurderinger. Det er knyttet
noen særskilte merknader til ulike personkretser
nedenfor.
Det foreligger lite sikre data om størrelsen på
de ulike kategoriene av personer. Til en viss grad
vil et skille mellom kategoriene av personer sammenfalle med et skille mellom ulike typer rusmidler, i den forstand at visse typer rusmiddelbruk
(for eksempel injisering av heroin) alltid vil kunne
betegnes som risikofylt.

13.3.2 Personens forhold til narkotika
For enkelte får rusmiddelbruk en slik betydning
for fysisk og psykisk helse og livssituasjonen for
øvrig at det oppfyller diagnosekriterier for ruslidelser etter diagnosestandardene som brukes i
Norge.1 I slike tilfeller har personen rett til helsehjelp for sin lidelse. Sett hen til formålet med
regjeringens rusreform, må disse personene utvilsomt omfattes av utvalgets foreslåtte modell.
Når det gjelder personer som ikke oppfyller
kriteriene for en rusdiagnose, kan det ikke legges
til grunn at de har behov for behandling. Det vil
likevel være ønskelig at det kan etableres en kontakt mellom personen og offentlige instanser som
1

For eksempel ICD-10 om psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer (F10–
F19), herunder akutt intoksikasjon, skadelig bruk, avhengighetssyndrom mv. Se Direktoratet for e-helse (2019).
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kan bidra til å forebygge at rusmiddelbruken
eventuelt utvikler seg til et helseproblem. Det kan
også være andre rusrelaterte problemer i personens liv som tilsier et oppfølgingsbehov, men som
ikke utgjør en ruslidelse. For å tilrettelegge for
intervensjoner i forebyggende øyemed bør derfor
også disse personene omfattes av utvalgets
modell. Det vil også være slik at en forsvarlig vurdering av om personen har et behov for behandling eller annen oppfølging av sin rusmiddelbruk,
neppe vil kunne gjøres før en faglig instans er
involvert.
Utvalget finner derfor ikke grunn til å skille
mellom personer med og uten en ruslidelse i
medisinsk forstand. Det bør heller ikke ekskludere noen fra modellen dersom lovlige rusmidler,
først og fremst alkohol eller legemidler vedkommende har lovlig adgang til å bruke, inngår som
en del av personens samlede rusmiddelbruk.

13.3.3 Mindreårige
I vår rettsorden er det et gjennomgående trekk at
offentlige myndigheter og foreldre eller foresatte
har myndighet til å bestemme over barns liv.
Begrunnelsen for dette er at barn ofte ikke er i
stand til å ta informerte valg av betydning for sin
egen velferd. Beslutningene og inngrepene i barnets private sfære skal alltid ta hensyn til barnets
beste. Barnet tilkjennes gradvis mer autonomi og
selvstendig ansvar frem til oppnådd myndighetsalder.2
Kommunen har et lovpålagt ansvar for å følge
nøye med i de forhold barn lever under, og finne
tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og
adferdsproblemer, jf. barnevernloven § 3-1 første
2

Fra barnet er fylt 12 år, kan det på nærmere vilkår kreve at
opplysninger om barnet som pasient eller bruker ikke
deles med foreldrene, jf. pasient- og brukerrettighetsloven
§ 3-4. Ved fylte 15 år blir barnet strafferettslig tilregnelig, jf.
straffeloven § 20 første ledd bokstav a. Den alminnelige
myndighetsalderen er 18 år, jf. vergemålsloven § 2 tredje
ledd. Femtenåringer er likevel i stand til å foreta noen
enkle privatrettslige disposisjoner, for eksempel inngåelse
av en arbeidsavtale og å råde over lønnen fra eget arbeid, jf.
vergemålsloven §§ 10 og 12. Omtrent på samme tid i livet
vil de fleste barn oppfylle sin plikt til å gjennomføre grunnskoleopplæring, jf. opplæringsloven § 2-1 første ledd. Såkalt
helserettslig myndighetsalder inntrer ved fylte 16 år, hvor
barnet som hovedregel er kompetent til å samtykke til
helsehjelp, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3 første
ledd bokstav b, og foreldrenes rett til å holdes informert
om barnets forhold som pasient eller bruker som hovedregel faller bort, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-4
første ledd. Foreldrene kan på nærmere vilkår holdes
erstatningspliktig for skade forvoldt av barnet helt frem til
fylte 18 år, jf. skadeserstatningsloven § 1-2. Barnet har rett
til nødvendige tiltak fra barnevernets side frem til det fyller
18 år, jf. barnevernloven § 1-5.

ledd. Barneverntjenesten skal søke avdekket
omsorgssvikt, adferdsmessige, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan
unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette, jf.
barnevernloven § 3-1 annet ledd, og kan iverksette en rekke særlige tiltak etter lovens kapittel 4,
herunder hjelpetiltak for barn og barnefamilier,
jf. § 4-4.
Fra et helse- og sosialfaglig perspektiv er det
klart ønskelig å utsette debuten for barn og unges
bruk av rusmidler. Tidlig debut med rusmidler
kan føre til økt sårbarhet sammenlignet med
debut i senere alder, samtidig som det kan være
uttrykk for bekymringsfulle forhold hos barnet
selv eller ved barnets omsorgssituasjon. Utvalget
legger derfor til grunn at det også i fremtiden må
sikres adekvate hjemler for å gripe inn overfor
mindreåriges bruk av narkotika – både forebyggende tiltak og tiltak etter påvist rusmiddelbruk
hos barnet.
Etter utvalgets syn innebærer den foreslåtte
modellen en god måte å ivareta barn på. Utvalget
viser til at det etter den foreslåtte modellen vil
være hjemler til undersøkelser for å avklare bruk
av rusmidler og til å ta opp rusmiddelproblematikk med barnet og barnets foresatte, i tråd
med kommunens og barnevernets lovpålagte oppgaver.
Barnets egen bruk av narkotika vil etter utvalgets modell ikke medføre strafferettslige konsekvenser for barnet selv. Dette antas å bidra til
større åpenhet mellom foreldre, skole og offentlige myndigheter om observerte mulige tegn til
rusmiddelbruk hos barnet. Det er nærliggende å
anta at enkelte – men langt fra alle – foreldre
under dagens ordning er varsomme med å dele
slike opplysninger med offentlige etater på grunn
av frykt for å utløse rettslige konsekvenser for
barnet, all den tid barnet selv risikerer straffansvar for slike handlinger fra fylte 15 år.3 Det
samme gjelder personer i barnets omgangskrets
som kan mistenke at barnet har problemer, men
3

I Haugsbø (2018) beskrives en sak der en 15 år gammel
jente anmeldte et påstått seksuelt overgrep, men selv ble
anmeldt av politiet for bruk av hasj etter at de hadde gjennomgått hennes mobiltelefon og funnet bilde av hasjrøykingen. Jenta var av politiet blitt tilbudt «påtaleunnlatelse på
vilkår av urinprøvekontrakt». Politiadvokaten som utstedte
forelegget, understreket overfor VG at «det verken er uvanlig eller ulovlig at politiet bruker overskuddsinformasjon,
fra for eksempel beslaglagte telefoner, til å iverksette etterforskning av andre straffbare forhold enn det etterforskningen i utgangspunktet gjaldt». Ifølge jentas far ble tilbudet
om urinprøvekontrakt avslått, fordi jenta allerede «strir
med mer enn hun klarer å håndtere». Forelegget på kr
4 000 som jenta ble ilagt for bruk av narkotika, vakte oppsikt ble senere omgjort av Den høyere påtalemyndighet.
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ikke ønsker å utløse rettslige konsekvenser for
barnet. Terskelen kan bli lavere for å søke hjelp
og bistand ved et gryende rusmiddelproblem når
man kan være sikker på at personen saken gjelder, ikke vil bli utsatt for straff. Etter utvalgets syn
er det sterkt ønskelig at terskelen for å melde fra
er lav, slik at forebyggende innsatser kan iverksettes på et så tidlig stadium som mulig.
Tiltak som i dag gjennomføres basert på frivillighet, særlig oppfølgingssamtaler og ruskontroll
som barnet selv ønsker å gjennomføre for å dokumentere rusfrihet overfor sine omsorgspersoner,
vil kunne videreføres som frivillige tiltak innenfor
rammen av utvalgets foreslåtte modell.
Politiet ivaretar viktige oppgaver for å sikre
trygge rammer for barns oppvekst, blant annet
ved at de varsler om tilfeller der barn under 15 år
lever under forhold som må antas å innebære
alvorlig risiko for deres helse eller utvikling, jf.
politiinstruksen § 12-4 første ledd. Bestemmelsen
gir anvisning på primært å varsle barnets foresatte, eller dersom det ikke er mulig eller tilrådelig, det stedlige barnevern. Utvalgets foreslåtte
modell vil ikke innebære noen endring i denne
bestemmelsen. Utvalget har ikke kunnskap om
hvor ofte politiet varsler foresatte etter bestemmelsen. Barnevernet mottok i 2018 1 745 meldinger
fra politiet som gjaldt foreldres rusbruk, og 739
meldinger knyttet til barnets egen rusmiddelbruk.4 Utvalgets foreslåtte modell innebærer ikke
at politiet skal la være å melde fra til barnevernet
om barn som lever under forhold som antas å innebære alvorlig risiko for barnets helse eller utvikling.

13.3.4 Personer med omsorg for mindreårige
Noen barn utsettes for alvorlige negative opplevelser under oppveksten som følge av foresattes
bruk av alkohol eller narkotika. Kommunens plikt
til å følge nøye med på barns oppvekstvilkår
omtalt i forrige punkt kan tale for at det skal
gjelde særskilte regler for saker vedrørende personer som har omsorg for barn, slik at det kan
vurderes om det er nødvendig å iverksette tiltak
for å bidra til å gi barnet gode levekår og
utviklingsmuligheter, jf. barnevernloven kapittel
4. Slike tiltak kan utelukkende begrunnes med
konkrete vurderinger av barnets behov i det
enkelte tilfellet og skal ikke benyttes for å fremme
allmennpreventive ruspolitiske formål, herunder
å avskrekke bruk av narkotika eller å signalisere
overfor innbyggerne at bruk av narkotika er farlig
4

SSB (2019a).
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og uønsket. Tvert imot fremstår det klart ønskelig
å etablere en lav terskel for å oppnå kontakt mellom offentlige hjelpetiltak og personer med
omsorg for mindreårige som kan ha et gryende
rusmiddelproblem, for å forebygge en mulig problematisk utvikling som på sikt kan ha negative
konsekvenser for barnet.
Utvalget ser det derfor som formålstjenlig å
inkludere personer med omsorg for mindreårige i
den foreslåtte modellen.

13.3.5 Personer i bestemte yrker
For en rekke yrker er det fastsatt pliktmessig
avhold i lov eller med hjemmel i lov. Utvalgets
foreslåtte modell innebærer ingen endring i slike
bestemmelser. Der overtredelse av bestemmelser
om pliktmessig avhold er straffesanksjonert, vil
selve bruken av rusmidler derfor forbli straffbar
også etter utvalgets forslag.
Det ligger utenfor utvalgets mandat å vurdere
egnetheten av de ulike bestemmelsene om pliktmessig avhold for bestemte yrker. Behovet for
slike straffesanksjonerte plikter må vurderes spesifikt ut fra de risikofaktorene som typisk gjør seg
gjeldende i den aktuelle bransjen.

13.4 Typer av handlinger knyttet til
et illegalt rusmiddel
13.4.1 Bruk og innehav til egen bruk
13.4.1.1 Egen bruk
Utvalgets mandat gir ikke noen nærmere avgrensning av hvilke handlinger som omfattes av uttrykket «egen bruk». Selve inntaket av et rusmiddel i
egen kropp, hva enten det skjer ved for eksempel
svelging, inhalering eller injeksjon, er klart nok
omfattet. Et særlig spørsmål er om det å dele en
brukerdose, for eksempel en sigarett med marihuana, skal anses som «egen bruk» for alle som
deltar, eller om den som har skaffet sigaretten til
veie og sender den videre til en annen, skal anses
å ha overtrådt straffeloven § 231, som rammer det
å overdra narkotika til en annen.
I alkoholloven brukes uttrykket «eget bruk»
som vilkår i enkelte unntak fra plikter eller forbud.
Departementet kan gi forskrifter om adgang for
den som driver engrossalg, til å selge alkohol til
ansatte til egen bruk, jf. § 1-4c tredje ledd. Den
alminnelige bevillingsplikten for tilvirkning av
alkoholholdig drikk gjelder ikke for tilvirkning til
eget bruk av alkoholholdig drikk som ikke er
brennevin, jf. § 6-1 første ledd. Det gis ikke opp-
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klarende merknader i departementets håndbok til
alkoholloven.5 I forarbeidene til alkoholloven nevnes som eksempel at «egenprodusert drikk kan
blandes med lovlig innkjøpt brennevin, for eksempel for å lage egen kirsebærlikør eller lignende».6
Etter det utvalget erfarer, praktiseres ikke vilkåret
«eget bruk» i alkoholloven så strengt at for eksempel brygging av øl som deles med venner i eget
hjem, anses som tilvirkning i strid med alkoholloven § 6-1. Overtredelse av denne bestemmelsen
er straffbart, jf. alkoholloven § 10-1, men utvalget
kjenner ikke til noen tilfeller av straffeforfølging
for slike handlinger, selv om hjemmebrygget øl
deles i ulike sosiale sammenhenger. En god sammenheng i lovverket kunne dermed tilsi at et vilkår om egen bruk kunne omfatte en sosial deling
av rusmiddelet innenfor rammene av privat bruk i
en lukket krets.
Også når det gjelder illegale rusmidler, må
sosial deling av rusmiddelet antas å være utbredt.
I spørreundersøkelser i 2012–2018 oppga 54 prosent av personer som hadde brukt cannabis i løpet
av det siste året, at de hadde fått rusmiddelet.7
Et eksempel på en rettslig avgrensning av personlig bruk som ikke utelukker en slik sosial
deling (såfremt det skjer uten fortjeneste for den
som anskaffet stoffet) finnes i Østerrikes lovgivning om mindre alvorlige narkotikalovbrudd, som
er beskrevet i kapittel 6. Østerrike har ikke avkriminalisert besittelse til egen bruk, eller avhending til andre, men det er innført et helserettet
alternativ til opprettelse av straffesak for de minst
alvorlige narkotikalovbruddene.
Utvalget har på grunnlag av dette vurdert om
«egen bruk» burde defineres på en slik måte at
ikke-kommersiell deling av rusmidler omfattes.
Dette ville innebære at overlevering av narkotika
til andre personer på visse vilkår ikke lenger ville
rammes av straffeloven § 231.
Utvalget foreslår ikke å lovfeste et slikt vidt
«egen bruk»-begrep. For det første ville en slik
regel kunne gjøre det vanskeligere i praksis å føre
bevis for en straffbar salgshandling, idet det ikke
bare måtte bevises en avhending av stoffet fra én
person til en annen, men også at personen fikk,
eller forventet å få, et vederlag. Dersom vilkåret
ble utformet slik at det ble stilt krav om fortjeneste,
måtte det bevises at vederlaget var tilstrekkelig
stort til å være egnet til å gi fortjeneste. Dette
5
6
7

Sosial- og helsedirektoratet (2008) s. 124–125.
Se Ot.prp. nr. 86 (2003–2004), merknader til § 6-1.
Se Folkehelseinstituttets svar til utvalget, som er inntatt
som digitalt vedlegg til utredningen. Se også BrettevilleJensen (2019a) s. 167.

måtte antas å ville medføre en ikke ubetydelig forvansking av straffeforfølgingen av småsalg av
narkotika.
For det andre har det betydning for forholdet
til Norges folkerettslige forpliktelser etter FNs
narkotikakonvensjoner at de foreslåtte lovendringene kun gjelder befatning med narkotika
til personens egen bruk, se kapittel 7. En lovendring som medfører at personer kan overdra
narkotika straffritt til andre, fremstår i denne forbindelse problematisk.

13.4.1.2 Innehav
Utvalget velger å benytte uttrykket «innehav»
om slik type besittelse etter legemiddelloven
§ 24 og oppbevaring etter § 231 som utvalget
mener bør omfattes av modellen. For å omfattes
av innehavbegrepet må to kriterier være oppfylt.
For det første må stoffet være til egen bruk, se
ovenfor i punkt 13.4.1.1. For det andre må mengden ikke overskride terskelverdiene som er fastsatt for det aktuelle stoffet, se punkt 13.5.2
nedenfor.
Selve vurderingen av om stoffet som innehas
er til personens egen bruk, må vurderes konkret
etter sakens omstendigheter. Det kan neppe gis
noen uttømmende liste over aktuelle holdepunkter. Til en viss grad må dette løses gjennom etablering av en praksis og utarbeidelse av interne
instrukser i politiet og påtalemyndigheten. For
eksempel har rigsadvokaten i Danmark utarbeidet
veiledende momenter for den konkrete vurderingen av om avdekket narkotika er til personens
egen bruk, se omtale i kapittel 8. I den forbindelse
vil det kunne bygges på erfaringer med bevisvurderinger som gjøres jevnlig i politiet og påtalemyndigheten allerede i dag. Blant annet følgende
momenter vil trolig kunne være relevante i mange
saker:
– tidligere kjent historikk med bruk av narkotika
– emballeringen av stoffet, hvor inndeling i et
antall salgsklare emballasjer taler for videresalg,
mens én samlet emballasje taler for egen bruk
– hvorvidt personen besitter et kontantbeløp
som det er naturlig å se i sammenheng med
salg av narkotika
Innehav av et utvalg av flere typer stoff vil ikke
nødvendigvis være et holdepunkt for eller imot at
stoffene er tiltenkt egen bruk. Såkalt blandingsbruk er vanlig forekommende og mange som
bruker narkotika bruker ulike typer stoffer, for
eksempel heroin, benzodiazepiner, og amfetamin,
hver for seg eller i kombinasjon.
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13.4.2 Anskaffelse
Utvalgets mandat ber utvalget vurdere om «forsøk
på anskaffelse av illegale rusmidler til eget bruk»
skal inngå i modellen.
Formålet med regjeringens rusreform tilsier i
utgangspunktet at handlinger som er uløselig
knyttet til en persons egen bruk av narkotika, ikke
bør medføre et straffansvar. Det er vanskelig å
tenke seg noen realistisk situasjon der en person
kommer i posisjon til å bruke narkotika uten at
personen først har mottatt minst én brukerdose
(enten i ubearbeidet form eller preparert for
eksempel i en «joint», pipe eller sprøyte) fra en
annen person. Dersom kun bruk og innehav
omfattes av utvalgets modell, slik at det å motta
rusmiddelet fra en annen person fremdeles er
straffbart, vil personer som bruker narkotika, i
realiteten fremdeles kunne straffes utelukkende
på grunnlag av sin personlige bruk.
Dette taler for at det ikke bør opprettholdes et
straffansvar for anskaffelse av narkotika til egen
bruk. Slike handlinger bør i stedet møtes med tiltak innenfor utvalgets foreslåtte modell.
Mot en slik løsning kan det argumenteres med
at det blir vanskeligere å straffeforfølge selgere
dersom kjøpere som sådan ikke kan straffeforfølges. Et slikt utfall er ikke uten videre åpenbart.
Når det gjelder det rent juridiske, er det ikke nødvendig for å bevise salg at man har identifisert
eller straffeforfulgt kjøperen. Tiltale etter straffeloven § 231 kan tas ut for salg av narkotika til en
uidentifisert person. Når kjøpere ikke selv kan
straffes for kjøpet, vil de heller ikke være fritatt fra
vitneansvar om opplysninger om kjøpet på grunnlag av selvinkrimineringsvernet, jf. straffeprosessloven § 90 og EMK artikkel 6,8 og kjøperen vil
kunne straffes dersom vedkommende gir uriktige
opplysninger til politiet i forbindelse med etterforskningen av salget, jf. straffeloven § 221 første
ledd bokstav d.9 Se også punkt 12.3.2.3.
Unntak fra straffansvar for én av to parter i en
ulovlig transaksjon er ikke ukjent i lovverket. Når
8

9

Det samme gjelder for kjøperens nærstående, jf. straffeprosessloven § 123. Dette selvinkrimineringsvernet for kjøpere ble anført av Oslo politikammer som et argument mot
å kriminalisere kjøpere av narkotika i 1925, se omtale av
opiumsloven av 1928 i kapittel 3.
Straffeloven § 221 annet ledd gjør unntak fra straffebudet
mot uriktig forklaring for mistenkte som forklarer seg om
forholdet som mistanken mot ham gjelder. Det samme gjelder den som ikke kunne fortelle sannheten uten å utsette
seg selv eller noen av sine nærmeste for straff eller fare for
vesentlig tap av sosialt omdømme eller vesentlig velferdstap av annen art, med mindre vedkommende hadde plikt til
å forklare seg.
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det gjelder kjøp av seksuelle tjenester, har lovgiver valgt kun å kriminalisere én av partene i den
ulovlige transaksjonen, og for øvrig tredjeparter
som tilrettelegger for, eller får fortjeneste av, virksomheten. Høyesterett har sammenfattet lovgivers intensjoner med regelverket slik:10
«Prostitusjon anses altså som klart uønsket fra
samfunnets side, og lovgivningen kriminaliserer bredt handlinger som kan knyttes til slik
virksomhet. Når salg av seksuelle tjenester
ikke er straffbart, er det av hensyn til de prostituerte selv, som anses for å være en svak og
utsatt gruppe.»
Mange personer som anskaffer narkotika til egen
bruk, er i en sårbar situasjon. Formålet med rusreformen er å bidra til å styrke hjelpetiltak overfor
denne gruppen, og å signalisere et holdningsskifte overfor rusmiddelproblematikk. En presis
og mer nyansert straffelovgivning rettet mot dem
som omsetter narkotika, og som ikke rammer kjøperen, fremstår nødvendig med tanke på å fremme
dette formålet. Utvalget foreslår derfor at også
anskaffelse av narkotika til egen bruk omfattes av
modellen. De betraktninger som er gjort om
mengden av stoff i forbindelse med besittelse til
egen bruk, får tilsvarende anvendelse der det er
tale om anskaffelse. At identiske mengdeangivelser kan være egnet for både anskaffelse og innehav, understøttes av at riksadvokaten i rundskriv
nr. 2/2014 har angitt foreleggsgrenser som gjelder likt for både erverv og oppbevaring.

13.4.3 Forsøk og medvirkning
Ved en fjerning av straffansvaret for bruk av
narkotika og befatning med narkotika til egen
bruk vil forsøk på, og medvirkning, til slike
handlinger i utgangspunktet heller ikke være
straffbart. Utvalget antar at avdekking av forsøk på
slike handlinger kan være en like sterk indikasjon
på at det er ønskelig med et helserettet tiltak som
om det ble avdekket en fullbyrdet handling. Det
vil derfor være grunn til å omfatte forsøkshandlinger i utvalgets modell.
Medvirkning til slike handlinger som omfattes
av utvalgets modell, indikerer ikke nødvendigvis
at personen har, eller står i fare for å utvikle, et
helseproblem knyttet til rusmiddelbruk. Utvalget
antar derfor at slike handlinger ikke bør omfattes
av modellen.
10

HR-2017-2352-A, avsnitt 50.
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Det er imidlertid ikke uten videre gitt at medvirkningshandlinger bør være straffbart etter et
særskilt straffebud. Det måtte i så fall rette seg
mot andre medvirkningshandlinger enn for
eksempel det å overlate et illegalt rusmiddel til en
annen, som allerede rammes av straffeloven § 231.
Utvalget legger til grunn at det under noen
omstendigheter kan fremstå klanderverdig å
fremme mindreåriges bruk av narkotika, for
eksempel gjennom å gi barnet penger med kjennskap til at pengene mest sannsynlig vil bli brukt
på kjøp av narkotika, eller å tilrettelegge for
mindreåriges bruk av narkotika gjennom å stille
til rådighet oppholdssted og brukerutstyr. Et
straffebud mot slike handlinger vil imidlertid vanskelig kunne avgrenses mot handlinger som det
ville være støtende å straffe, for eksempel foreldres eller andres forsøk på å begrense skadeomfanget av en mindreårig persons bruk av narkotika gjennom å sørge for at den mindreårige har
penger til livsopphold og et oppholdssted om nettene. Et slikt straffebud kunne også gjøre det vanskelig for ansatte i offentlige etater, og kanskje
særlig i ideelle organisasjoner, å gjennomføre
skadereduserende tiltak overfor unge med alvorlige rusproblemer, for eksempel gjennom utdeling
av røykefolie for heroin for å avverge injeksjon av
rusmiddelet.

13.4.4 Innførsel av narkotika til egen bruk
Utvalget er ikke kjent med statistikk som viser
hvor stor andel av innførselen av narkotika som
avdekkes, som gjelder stoff til egen bruk. Personer som for eksempel bestiller narkotika fra utlandet over Internett og får dette levert i posten, kan
ha ulike grunner til å velge å handle på dette markedet fremfor å oppsøke kjente russcener. Det
kan oppleves tryggere, eller det kan være fordi
vedkommende ikke identifiserer seg med brukergrupper som finnes i disse miljøene, og ikke
ønsker å assosieres med dem. Også de som ikke
oppsøker fysiske rusmiljøer vil likevel kunne ha
behov for helse- og velferdstjenester i anledning
rusmiddelbruken, og det vil kunne være i samfunnets interesse å ha mulighet til å intervenere overfor slike handlinger med helserettede tiltak. Når
det gjelder de helsemessige sidene ved narkotika,
vil det trolig ofte være likheter mellom personer
som kjøper rusmidler til egen bruk i Norge og
personer som kjøper rusmidler til egen bruk fra
en selger i utlandet gjennom å reise dit eller gjennom bestilling av en postforsendelse. Dette taler
for å omfatte avdekkede tilfeller av innførsel av
stoff til egen bruk i utvalgets modell.

Imidlertid er det viktige samfunnsinteresser,
herunder behovet for å begrense illegal omsetning av rusmidler over riksgrensen, som taler for
at det fortsatt skal reageres strengt når slike rusmidler innføres. Gitt at narkotika i liten grad tilvirkes i Norge, er det en forutsetning for spredning av narkotika her at stoffet føres inn over riksgrensen. Opprettholdelse av straffebud mot innførsel av narkotika kan dessuten være av betydning for det internasjonale samarbeidet mot
omsetning av narkotika.
Sett i lys av disse hensynene foreslår utvalget
at innførsel av narkotika ment til egen bruk ikke
skal omfattes av utvalgets modell.

13.4.5 Tilvirkning
Utvalget anser det lite ønskelig å endre reaksjonene på tilvirkning av narkotika fra straff til sivilrettslige reaksjoner. I denne forbindelse gjør i det
vesentlige de samme hensynene seg gjeldende
som for drøftelsen av innførsel av narkotika omtalt
ovenfor.

13.5 Egenskaper ved rusmiddelet
13.5.1 Typer av rusmidler
Utvalgets mandat gir ikke anvisning på et skille
mellom ulike typer av stoff som regnes som
narkotika.
Utvalget har vurdert om straffansvar bør opprettholdes fullt ut for noen rusmidler, for eksempel for å forhindre spredning av enkelte stoffer
som fremstår særlig uønskede. Det er flere grunner som gjør at dette ikke fremstår som ønskelig
eller nødvendig.
For det første kan det settes spørsmålstegn
ved den preventive effekten av straffebud mot
befatning med rusmidler til egen personlig bruk.
Dette er drøftet særlig i kapittel 12. Det er derfor
uklart om opprettholdelse av straffansvar for
bestemte rusmidler ville gi noen klare fordeler.
For det andre vil det kunne være viktig med
åpenhet om forekomst av rusmidler som er i
omløp. En slik åpenhet må antas å bli fremmet ved
at personene som selv bruker narkotika, ikke risikerer straff ved å fortelle om det.
Åpenhet om at det for eksempel er fentanylforbindelser i omløp i markedet, ville være en stor
fordel i skadereduksjonsarbeidet. Kripos har i sin
rapport om narkotikabeslag i 2018 meldt om
økning i beslag av slike stoffer.11 Karfentanil, som
11

Kripos (udatert) s. 6.
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anses å være 10 000 ganger mer potent enn morfin, medfører en stor fare for dødbringende forgiftning og fremstår som en «versting» i denne forbindelse,12 men er ifølge Kripos’ rapport kun beslaglagt én gang i Norge.
Personer som ellers bruker andre illegale rusmidler, vil ofte forsøke å unngå de potente
fentanylforbindelsene, ettersom det er «umulig
ikke å ta overdose».13 Det er utvalgets oppfatning
at slike stoffer derfor kommer inn på markedet
blant annet ved at stoff som i utgangspunktet er av
lav kvalitet, er blandet med farligere syntetiske
stoffer for å gi en tilstrekkelig sterk rusvirkning.
Det vil i de fleste tilfeller også være umulig for
kjøper å fastslå på forhånd hvorvidt produktet
inneholder denne type potente stoffer.
Etter utvalgets syn vil det være ønskelig at en
kjøper melder til politiet ved mistanke om at en
selger i rusmiljøet sprer fentanylblandet stoff. Terskelen for å kontakte politiet i slike tilfeller kan bli
lavere dersom kjøperens handlinger ikke medfører
et straffansvar. På den måten kan kjøperen være
trygg på at politiet ikke vil benytte informasjonen
om melderens kjøp av narkotika fra mistenkte til å
straffeforfølge kjøperen for befatning med fentanyl. Dette taler imot å opprettholde dagens straffansvar for personer som har kjøpt fentanyl til egen
bruk.
Det avdekkes med jevne mellomrom nye syntetiske rusmidler, og det bør derfor vurderes om
det er hensiktsmessig å avgrense utvalgets
modell til en uttømmende liste av rusmidler. Til
fordel for dette kan det anføres at en dermed
ikke jevnlig må vurdere hvor store mengder som
rimeligvis kan anses å være til egen bruk, og
andre spørsmål om grensedragningen mellom
utvalgets modell og strafferettslige reaksjoner.
Dette gjelder imidlertid et meget lavt antall
saker. Ifølge Kripos har antallet beslag av nye
psykoaktive stoffer falt de siste årene, og det
utgjorde 1 prosent av alle beslag i 2018.14 Slike
tilfeller vil derfor trolig ikke utgjøre noen nevneverdig praktisk utfordring av betydning for de
ansatte som skal implementere modellen. Vurderingene det er tale om, gjøres per i dag når funn
av nye psykoaktive stoffer skal forfølges strafferettslig. Det må da estimeres omtrent hvor
mange rusdoser en gitt mengde av stoffet omfatter. Det vil være naturlig å trekke på de samme
12
13

14

Vevelstad og Drange (2017).
Overlege Merete Vevelstad ved Oslo universitetssykehus,
sitert i Braathen (2018): «Ett korn av stoffet er nok til at du
kan dø. Nå har politiet begynt å gå med motgift».
Kripos (udatert) s. 6.
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fagmiljøer som i dag for å sørge for faglig kvalitet
i slike vurderinger, selv om befatning med slike
stoffer til eget forbruk ikke skal forfølges strafferettslig.
Utvalget har etter dette ikke funnet avgjørende
grunner til å unnta bestemte typer stoff fra utvalgets modell. Dette innebærer at endringen fra
strafferettslige virkemidler til utvalgets foreslåtte
modell omfatter de stoffene som til enhver tid
omfattes av legaldefinisjonen av «narkotika», jf.
legemiddelloven § 22.

13.5.2 Terskelverdier
13.5.2.1 Innledning og oversikt over utvalgets
forslag
Utvalget er bedt om å ta stilling til hvor mye som
bør omfattes av uttrykket «besittelse». Problemstillingen er å finne en hensiktsmessig avgrensning av hvor mye narkotika til egen bruk som skal
omfattes av det sivilrettslige forbudet, slik at forholdet utløser en reaksjon innenfor utvalgets foreslåtte modell og ikke straffeforfølging.
I stedet for å endre grensen mellom besittelse
og oppbevaring etter henholdsvis legemiddelloven § 24 og straffeloven § 231, foreslår utvalget å
benytte uttrykket «innehav» om handlingen. Det
nye innehavbegrepet, som utvalget benytter i
utkastet til nye lovbestemmelser (se kapittel 23),
omfatter slik besittelse etter legemiddelloven § 24
og slik oppbevaring etter § 231 som utvalget
mener bør omfattes av modellen.
Definisjonen av ulovlig innehav beror på to vilkår, som begge må være oppfylt:
– Stoffet må være til personens egen bruk (se
punkt 13.4.1).
– Mengden må ikke overskride terskelverdier
fastsatt for stoffet.
Dersom det aktuelle stoffet ikke er til egen bruk,
eller overskrider terskelverdi fastsatt for stoffet,
vil handlingen være straffbar som besittelse eller
oppbevaring. Utvalget har delt seg i et flertall og
et mindretall når det gjelder den konkrete fastsettelsen av terskelverdiene.

13.5.2.2 Kunnskap om hvor store mengder brukere
har befatning med per i dag
Ettersom narkotikabruk er straffbart, finnes det
av naturlige grunner ingen fullstendig oversikt
over hvor store mengder som kjøpes og selges i
Norge, eller hvor mye det er normalt å bruke for
ulike grupper av brukere.
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En informasjonskilde om adferden i narkotikamarkedet er hvor store mengder som beslaglegges. Det kan generelt legges til grunn at de
fleste beslag som gjøres i dag, gjelder små mengder,15 men det foreligger lite offentlig tilgjengelig kunnskap om størrelsen på de enkelte beslag
av hvert enkelt stoff. På bakgrunn av dette henvendte utvalget seg til Kripos for å innhente
ytterligere informasjon om størrelsen på beslag.
Kripos har forut for utvalgets henvendelse etablert et system som gjør det mulig å hente ut statistikk om antallet beslag av et gitt stoff, fordelt
på angitte mengdekategorier. Et slikt uttrekk er
kun tilgjengelig for beslag gjort fra og med første
halvdel av 2019.16 Det er imidlertid opplyst fra
Kripos at det ikke er grunner til å tro at statistikk
for de foregående årene ville gitt veldig ulike
resultater. Kripos’ besvarelse av henvendelsen er
inntatt som digitalt vedlegg til utredningen.
Beslagene telles løsrevet fra person- og
saksnivå, og det kan derfor ikke vites hvor mange
saker og personer disse beslagene stammer fra.
For eksempel vil én straffesak der én person er tatt
med cannabis, heroin og amfetamin, stå for tre av
beslagene som telles på denne måten (ett beslag
for hvert rusmiddel). Statistikken skiller heller
ikke mellom hvorvidt beslagene ble gjort i en sak
om narkotika til egen bruk eller i en sak om narkotika tiltenkt videresalg. Fordelingen på mengdekategorier kan imidlertid fortelle noe om antallet
beslag av ulike størrelser av et gitt rusmiddel.
Figur 13.1 gir en visuell fremstilling av overordnede trekk i tallmaterialet. Som det fremgår, gjelder halvparten av beslagene cannabis, og nesten en
tredjedel (30,2 prosent) av beslagene besto av 5
gram cannabis eller mindre. Det stoffet det er tatt
nest flest beslag av, er amfetamin (17 prosent av
beslagene), og deretter følger klonazepam17
(7,8 prosent).
En annen kilde er opplysninger fra personer
som selv bruker eller har brukt narkotika, og opplysninger fra andre som har observert deres adferd
over tid. Utvalget har ikke tatt direkte kontakt med
personer som bruker narkotika, for å innhente
informasjon om deres egen rusmiddelbruk. Derimot har utvalget kontaktet organer og organisasjoner som forsker på eller arbeider med slike grupper, med sikte på å etablere holdepunkter for hva
som kunne anses som normale mengder narkotika
15
16
17

Slik også Folkehelseinstituttet (2018b). Se kapitlet om narkotikamarkeder.
Brev fra Kripos til Rusreformutvalget, 14. oktober 2019,
inntatt som digitalt vedlegg til utredningen.
Som blant annet er virkestoffet i legemiddelet Rivotril.

å ha befatning med til egen bruk. Utvalgets henvendelse, og svar på denne henvendelsen fra Folkehelseinstituttet, Politidirektoratet, Mottaks- og
omsorgssenteret Gyldenpris i Bergen kommune,
Uteseksjonen i Oslo kommune, Helse- og overdoseteamet i Trondheim kommune, Foreningen
for Human Narkotikapolitikk (FHN), Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF), Foreningen Tryggere
Ruspolitikk (FTR) og MARBORG, er inntatt som
digitale vedlegg til utredningen.
Det står meget klart for utvalget at brukere
av narkotika ikke er en ensartet gruppe, med et
ensartet bruksmønster. Som Folkehelseinstituttet skriver i sitt svar på utvalgets henvendelse, vil
det for alle typer narkotika være stor variasjon i
bruken. Folkehelseinstituttet peker på at det
grovt sett kan skilles mellom på den ene side
rekreasjonsbrukere som bruker narkotika av og
til, og på den annen side personer som har et
mer regelmessig og omfattende bruksmønster
(høyrisiko- eller problembruk). Det vil etter
utvalgets syn være slik at bruksmønstre varierer
både mellom disse gruppene og innad i gruppene.
Det kan antas at en større andel i gruppen personer med problematisk bruk er i kontakt med
bestemte typer offentlige hjelpetiltak i anledning
rusbruken enn personer med rekreasjonell bruk.
Slike kontaktpunkter kan danne grunnlag for
systematisk informasjonsinnhenting18 og for opparbeiding av erfaring og kunnskap om bruksmønstre hos personer som arbeider i de aktuelle
tjenestene. For den større personkretsen av
rekreasjonsbrukere fremstår svar i bredere
befolkningsundersøkelser og for eksempel Folkehelseinstituttets utelivsundersøkelser som relevante informasjonskilder. Imidlertid spørres det
sjelden om bruksfrekvens (utover hvor lenge det
er siden sist gang personen brukte) og dosering
av rusmidlene.
Svarene utvalget har mottatt, gjelder til dels
ulike geografiske områder, og fremgangsmåten
som er benyttet for å besvare spørsmålene, har
vært noe ulik. Dette henger naturlig sammen med
de ulike kompetansene, kunnskapsgrunnlagene
og rollene som de ulike avsenderne har, som
danner grunnlag for ulike perspektiver på et
mangefasettert fenomen.
Svarene tegner et nokså heterogent bilde.
Som en illustrasjon på kunnskapsgrunnlaget sammenlignes svarene angående heroin nedenfor.
18

Se for eksempel omtale av rekruttering av informanter ved
gate- og lavterskeltiltak til en spørreundersøkelse om bruk
av narkotika i svaret fra Folkehelseinstituttet.
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Figur 13.1 Oversikt over antall beslag av ulike typer stoff i angitte mengdekategorier, første halvår 2019
Kilde: Kripos.

Når det gjelder hva som kan anses som et normalt
spenn av forbruk per døgn, har utvalget mottatt følgende svar:
– Resultatene av en spørreundersøkelse med
spørsmål om forbruk siste døgn ga en medianverdi på 0,6 gram og en gjennomsnittsverdi på
0,88 gram (Folkehelseinstituttet)
– 1 gram, med normal variasjon fra 0,5 til 3 gram
(Uteseksjonen i Oslo kommune)
– 0,5–1 gram (Helse- og overdoseteamet i Trondheim kommune)
– Vanskelig å svare på, noen brukere besøker
brukerrommet én gang i måneden, andre fem
ganger i løpet av en dag (Mottaks- og omsorgssenteret Gyldenpris i Bergen kommune)

–
–
–

–

0,2–2 gram (FHN)
Fra 0,25 gram til flere gram, avhengig av tilgang og kvalitet (MARBORG)
Enkelte injiserer i dag opptil 5 gram heroin
daglig, og langt større mengder ville kreves
dersom de skulle røyke det (FTR)
Dette er det ikke mulig å svare kort og treffsikkert på. Det vil være svært store variasjoner
mellom stofftyper, inntaksmåte, en uerfaren
førstegangsbruker og en tungt rusavhengig
med mer (NNPF)

Svarene tegner også et nokså ulikt bilde av hva som
kan regnes som normal variasjon når det gjelder
hva som anses som en normal brukerdose heroin:
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Resultatene av en spørreundersøkelse med
spørsmål om mengde i siste skudd ga en
medianverdi på 0,25 gram og en gjennomsnittsverdi på 0,36 gram (Folkehelseinstituttet)
0,5 gram, med variasjon fra 0,2 til 1 gram (Uteseksjonen i Oslo kommune)
0,2–0,5 gram (FHN)
1/8 til 1/4 gram (Helse- og overdoseteamet i
Trondheim kommune)
0,25 gram er mest vanlig. Fra 0,1 til 1 gram oppgis, men 1 gram er svært sjeldent. Den vanligste «store» dosen er 0,5 gram. (Mottaks- og
omsorgssenteret Gyldenpris i Bergen kommune)
Politidirektoratet har påpekt at brukerdosen av
et stoff ikke er en klart definert mengde, men
varierer svært mye både ut fra stoffblandingens styrkegrad og fra én bruker til en annen,
avhengig av hvor tilvent brukeren er, eller hvor
sterk rus som ønskes. I vedlegget til brevet
vises en beregning av hvilken stoffmengde
som gir 1 rusdose, som defineres som den
mengden som medfører psykomotorisk påvirkning svarende til cirka 1 promille alkohol i
blod.19 Dersom den gjennomsnittlige styrkegraden (15 %) i analyserte heroinbeslag i første
halvår av 2019 legges til grunn, tilsvarer dette
0,07 gram. Stoffmengden blir 0,25 gram hvis en
lav styrkegrad (4 %) legges til grunn.
I svaret fra Politidirektoratet er det dessuten
vist til en avgjørelse fra Høyesterett der det
drøftes hva som bør anses å utgjøre en gjennomsnittlig rusdose injisert heroin for en ikketilvent person. Fra avgjørelsen hitsettes (utvalgets utheving):20
«En rusdose injisert heroin er av de sakkyndige anslått til 10 mg ren heroin for en ikke tilvent person. Heroinen som er beslaglagt i
Norge i perioden 2000 til 2010, har i gjennomsnitt hatt en styrkegrad på 30 prosent. Ved sammenligning mellom opium og heroin må det tas
utgangspunkt i den gjennomsnittlige styrkegraden, jf. Rt. 2010 side 1391 avsnitt 16. Dette
betyr at jeg for min sammenlikning tar
utgangspunkt i at en gjennomsnittlig rusdose
injisert heroin veier 30 mg.»

13.5.2.3 Hensyn som gjør seg gjeldende ved
fastsettelsen av terskelverdier
Ved fastsettelsen av terskelverdier som regnes til
eget forbruk, er det en rekke mulige hensyn som
bør vurderes.
Ved pådømmelsen av saker om oppbevaring av
narkotika til egen bruk er det ikke uvanlig at retten påpeker at stoff i en viss mengde innebærer
en spredningsfare selv om det anses bevist at stoffet var tiltenkt domfeltes egen bruk.21 En slik
spredningsfare utgjør da en del av begrunnelsen
for at det av allmennpreventive grunner må reageres med en ubetinget fengselsstraff. Etter utvalgets syn er det naturlig å ta utgangspunkt i at stoffet i slike tilfeller har nådd en sluttbruker som normalt vil innta stoffet innen kort tid. I seg selv er
det vanskelig å se grunner til å legge stor vekt på
en slik abstrakt og generell spredningsfare som
det er gjort i rettspraksis der det er idømt ubetinget fengselsstraff for oppbevaring av mindre
mengder heroin til egen bruk. De aktuelle brukerdosene har i disse tilfellene allerede nådd sluttbrukerleddet og er med andre ord allerede
spredt. Det kan riktignok være en fare for videre
spredning i form av deling eller småsalg på brukernivå. I hvert fall når det er tale om en begrenset mengde som det fremstår sannsynlig at innehaveren vil komme til å konsumere i nær fremtid,
er det imidlertid lite nærliggende å legge noen
særlig vekt på at brukeren kunne komme til å
ombestemme seg og likevel avhende stoffet til en
annen i stedet for å bruke det selv.
Fastsettelse av grenseverdier for utvalgets
modell kan også tenkes å påvirke adferden til
kjøpere og selgere i markedet for narkotika på
ulike vis. For det første har det blitt påpekt for
utvalget av Norsk narkotikapoliti forening
(NNPF) og ulike representanter for politidistriktene som utvalget har møtt, at selgere ofte
tilpasser seg terskelverdier, blant annet foreleggsgrensene som er satt av riksadvokaten.22 En høy
terskelverdi kan gjøre det vanskelig å skille selgere fra sluttbrukere og gjøre det mer krevende
for politiet å bevise at en selger oppbevarer stoff
med sikte på videresalg. Dette fremstår først og
fremst som et bevismessig spørsmål i straffesaker
mot selgere av narkotika. Med tanke på at det i
strafferetten gjelder en uskyldspresumsjon, vil
påtalemyndigheten i politiet uansett måtte finne
21

19
20

Samferdselsdepartementet (2015) s. 12.
Rt. 2011 s. 1313, avsnitt 15. Avgjørelsen vises til som HR2011-01957 i vedlegget til Politidirektoratets brev.

22

Slike uttalelser finnes i LB-2013-164561, som gjaldt oppbevaring av 3,47 gram heroin og LG-2010-26733 som gjaldt
oppbevaring av 3 gram heroin.
Riksadvokatens rundskriv nr. 2/2014.
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det bevist utover enhver rimelig tvil at personen
har solgt narkotika, eller foretar handlinger med
salgshensikt, for å straffeforfølge en person for
salg. Som beskrevet i kapittel 14, vil politiet i alle
tilfeller kunne beslaglegge avdekket narkotika.
Det kan også tenkes at kjøperne vil inneha
større mengder enn tidligere dersom grensene
settes høyere enn dagens foreleggsgrenser. Ved
innehav av en større mengde kan det tenkes at
den enkeltes forbruk også kan øke. Funn innen
adferdsøkonomi tilsier for eksempel at størrelsen
på en middagstallerken eller matemballasje har
innvirkning på hvor mye en person spiser.23 Utvalget kjenner ikke til forskning på tilsvarende effekter av terskelverdier på adferd blant personer som
bruker narkotika. I den grad høyere terskelverdier enn dagens foreleggsgrense medfører at
det kjøpes større mengder av gangen, og kjøperne av denne grunn innehar mer stoff på én
gang enn tidligere, kan det derfor ikke utelukkes
at kjøperen kan konsumere mer narkotika innenfor et gitt tidsrom. Det er imidlertid grunn til å
stille spørsmål ved om rusavhengige personers
valg mellom å kjøpe for eksempel 1 gram eller
5 gram heroin på én gang vil styres av en terskelverdi for straffansvar. Andre faktorer, for eksempel personens tilgang på penger, tilvenning til stoffet og helsetilstand, fremstår som viktige faktorer
i denne forbindelse.
Det vil være slik at det gis en kvantumsrabatt,
for eksempel ved kjøp av mer enn bare noen få
brukerdoser, for eksempel 5 gram med heroin. I
den grad en bruker har de nødvendige kontaktene og pengene til å anskaffe en slik mengde
heroin, kan det ha en positiv effekt (for bruker) i
form av redusert stressnivå og at vedkommende
kan redusere kontakten med selgere. Dersom
dette blir mer utbredt, vil det kunne innebære at
den gjennomsnittlige kjøpsprisen per gram blir
noe redusert, noe som i prinsippet kan føre til at
brukere får råd til mer stoff. Det er imidlertid
betydningsfulle
økonomiske
og
praktiske
begrensninger som gjør seg gjeldende i rusmiljøene, og som gjør at det kan fremstå lite ønskelig å
inneha mer enn svært små mengder av gangen.
Større kjøp krever betalingsevne. Det er dessuten
en risiko for at den mengden som brukeren innehar på én gang, kan bli stjålet av andre som bruker rusmidlene, eller bli beslaglagt av politiet, noe
som på kort sikt medfører en økonomisk og velferdsmessig belastning for en bruker med rusavhengighet. En slik mulighet for tyveri eller ran
23

Thaler og Sunstein (2009) s. 43–44, med henvisning til
Wansink (2006).
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og at politiet beslaglegger stoffet, vil foreligge
også etter innføringen av en slik reform som utvalget foreslår. En tilbakemelding fra Uteseksjonen i
Oslo kommune er at personer i åpne russcener
ofte begrenser seg til en slik bruk som i miljøet
omtales som å «holde seg frisk». Det vil si at de
bruker en dosering som er tilstrekkelig til å
unngå abstinenssymptomer, og noe sjeldnere tar
en noe større dose for å oppnå en rusopplevelse.
På grunnlag av disse forutsetningene er det
krevende på forhånd å danne seg et klart bilde av
hvordan innføring av terskelverdier eventuelt vil
påvirke mengden av rusmidler som kjøpes og brukes.
Oppgaven kompliseres ytterligere av at det
ikke er vanntette skott mellom kjøpere og selgere
i markedet. Etter opplysninger utvalget har fått fra
blant andre Uteseksjonen i Oslo kommune, er det
ikke uvanlig at personer med avhengighet og et
betydelig forbruk av rusmidler kjøper en noe
større mengde enn hva de selv har behov for på
kort sikt. Ved kjøp av en større mengde oppnår
kjøperen en betydelig kvantumsrabatt sammenlignet med enhetsprisen ved kjøp av én enkelt eller
noen få brukerdoser, noe som gir mulighet for
videresalg med fortjeneste av brukerdoser enkeltvis. Daglig bruk av de fleste illegale rusmidler
medfører et betydelig kostnadsnivå, og noen vil
foretrekke å finansiere sin egen bruk gjennom
kjøp og videresalg med fortjeneste fremfor alternative kilder til kortsiktig inntekt, som tigging,
vinningskriminalitet eller salg av seksuelle tjenester.
Dersom en forutsetter at det kan trekkes et
klart skille mellom kjøpere og selgere, kompliseres også bildet av at brukerne langt ifra er en ensartet gruppe. Ulike bruksmønstre og preferanser,
samt ulik grad av tilvenning, gjør at mengden
enkeltpersoner kjøper og bruker over en gitt
periode, varierer i et nokså betydelig spenn.
Det er ikke mulig å sette en terskelverdi for
straffbarhet som vil skape et perfekt skille mellom
forbrukere og forhandlere i praksis.24 Til dette er
variasjonen mellom de ulike brukerne, og mellom
de ulike selgerne, for stor.
Terskelverdier som settes relativt høyt i spennet av forventet variasjon blant brukerne, vil
kunne gjøre det enklere for selgere å innrette sin
24

Se en lignende konklusjon fremgår i omtalen av forsøk på å
finne terskelverdier for cannabis i andre europeiske land i
EMCDDA (2017b) s. 14. I Storbritannia ble det innført terskelverdier for å skille bruksrelaterte narkotikaovertredelser fra salgsrelaterte. Etter gjennomførte høringsrunder
om regelen ble det konkludert med at det ikke finnes noen
universelt riktige terskelverdier.
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virksomhet og unngå straffansvar enn hvis terskelverdiene var lavere. Noen selgere vil kunne
bli ansett kun som brukere, slik at de får en sivilrettslig reaksjon i stedet for å bli straffeforfulgt for
oppbevaring med sikte på videresalg. Dersom det
foreligger tilstrekkelig bevis for at stoffet ikke var
til egen bruk, vil de imidlertid kunne straffes for
oppbevaring selv om mengden er innenfor terskelverdiene.
Terskelverdier som settes relativt lavt i spennet av forventet variasjon blant brukerne, vil på
sin side føre til at flere av dem som bruker narkotika, og som skulle være i målgruppen for de sivilrettslige reaksjonene, blir straffeforfulgt på grunn
av befatning med narkotika ment for egen bruk,
enn hvis terskelverdiene var høyere. Derimot vil
det kunne være enklere å straffeforfølge dem som
oppbevarer narkotika med sikte på videresalg,
uten at det må bevises at stoffet ikke var til personens egen bruk.

13.5.2.4 Utvalgets forslag til terskelverdier
På grunn av det komplekse forholdet mellom personkretsene av kjøpere og selgere, samt den betydelige variasjonen mellom personer som bruker
narkotika, bør terskelverdier etter utvalgets syn
ikke alene være avgjørende for om en person skal
møtes med helserettede tiltak innenfor utvalgets
modell.
Dersom en person innehar en mindre mengde
narkotika, men det foreligger konkrete omstendigheter som tilsier at personen innehar dette
med sikte på videresalg, bør terskelverdien ikke
være til hinder for etterforskning og eventuelt
straffeforfølging. Dette vil gi politiet, påtalemyndigheten og rettsvesenet et handlingsrom til å
finne materielt riktige løsninger i enkeltsaker, slik
at oppbevaring med sikte på videresalg etterforskes og straffeforfølges.
Dette innebærer at det kan få avgjørende
betydning i enkeltsaker hvorvidt det foreligger
konkrete holdepunkter for at stoff er tiltenkt egen
bruk eller videresalg. Se punkt 13.4.1 ovenfor om
avgrensningen av «egen bruk».
Etter utvalgets syn vil det ikke være hensiktsmessig å etablere en norm som baserer seg på et
objektivt standardisert nivå for døgnforbruk eller
lignende. Mengden som inngår i en persons bruk
av rusmidler, vil variere i betydelig grad mellom
personer, og den vil også kunne variere over tid
for samme person. På den annen side fremstår det
meget ressurskrevende dersom det i hver enkelt
sak blir strengt nødvendig å foreta en subjektiv
vurdering av hver enkelt persons gjennomsnitt-

lige døgnforbruk, eller gjennomsnittlig brukerdose for enkeltpersonen. En slik ordning ville
dessuten ikke gi tilstrekkelig forutberegnelighet
om grensen for straffbare handlinger. Det bør derfor, etter utvalgets syn, fastsettes terskelverdier i
form av absolutte mengdeangivelser.
Den konkrete fastsettelsen av den øvre grensen for ulovlig, men ikke straffbar befatning med
narkotika til egen bruk vil, som vist i punktene
ovenfor, nødvendigvis innebære en avveining mellom en rekke ulike hensyn. Utvalget har ved
denne avveiningen delt seg i et flertall og et
mindretall.
Flertallet, alle utvalgsmedlemmene unntatt
Amundal og Swahn, har lagt vekt på å sette
terskelverdier som er tilstrekkelig høye til at de
fanger opp det som kan forventes som normal
variasjon blant brukere. Innehav av narkotika
innenfor disse tersklene vil kunne straffeforfølges når det ikke er til egen bruk. Der det foreligger rimelig grunn til å etterforske om stoffet
ikke var til egen bruk, vil det kunne iverksettes
etterforskning etter straffeprosesslovens alminnelige bestemmelser.
Mindretallet, utvalgsmedlemmene Amundal og
Swahn, har funnet flertallets forslag til terskelverdier for høye for enkelte av stoffene. Mindretallet
legger vekt på at så vel kjøpere som selgere vil innrette seg etter terskelverdiene. For høye terskelverdier vil trolig gjøre det vanskeligere å håndheve
straffebudet mot oppbevaring av narkotika med
sikte på videresalg, noe som vil gjøre samfunnets
bekjempelse av narkotikaproblemet mindre effektiv. Det legges også vekt på at kjøpere vil kunne
komme til å anskaffe og besitte mer narkotika av
gangen enn de gjør i dag. Dette kan innebære en
større risiko for spredning i sluttbrukerleddet til
personer som ellers ikke ville vært i kontakt med
stoffet, eller at narkotika kommer på avveie. Det
innebærer også en fare for at brukerne inntar mer
av stoffet av gangen, noe som blant annet innebærer en økt risiko for overdoser.
Forslagene til terskelverdier fremgår av tabell
13.1. Både flertallets og mindretallets forslag har
tatt utgangspunkt i styrkegrad på de ulike stoffene
slik de forekommer i narkotikamarkedet per i
dag. Utvalget har kommet til at det ikke bør ha
betydning for anvendelsen av terskelverdiene som
sådan om stoffet avviker fra den normale styrkegraden. Dersom det derimot foreligger opplysninger om at stoffet er av unormalt høy styrkegrad,
slik at det tilsvarer svært mange flere brukerdoser enn dersom stoffet var av en mer normal
renhetsgrad, vil dette kunne være en omstendig-
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Tabell 13.1 Utvalgets forslag til terskelverdier
Stoff

Flertallets forslag

Mindretallets forslag

Heroin

5 gram

1 gram

Kokain

5 gram

1 gram

Amfetamin

5 gram

1 gram

GHB, GBL1 og 1,4-butandiol

1 desiliter

0,5 desiliter

LSD

3 lapper/«syreblottere»

1 lapp/«syreblotter»

MDMA (pulver/krystaller)

1 gram

1 gram

Cannabis

15 gram

5 gram

Sopp inneholdende psilocin/psilocybin

50 gram

50 gram

Khat

2 kg

500 gram

Legemidler
25 rusdoser
(Rusdosene beregnes på samme måte som ved
anvendelsen av riksadvokatens foreleggsgrenser.)
1

5 rusdoser

Gammabutyrolakton (benyttes blant annet til fremstilling av GHB, men kan inntas direkte)

het som taler for at stoffet ikke er ment til egen
bruk, slik at handlingene likevel er straffbare.
For andre stoffer enn dem som fremgår av
tabellen med mengdeangivelser, vil det måtte foretas en konkret vurdering av om stoffet er til egen
bruk eller ikke, eventuelt på grunnlag av etterforskning dersom det foreligger rimelig grunn til
å undersøke om stoffet ikke er til egen bruk, jf.
straffeprosessloven § 224.

13.5.2.5 Utvalgets foreslåtte terskelverdier
anvendt på beslagsstatistikk for
1. halvår 2019
Som omtalt ovenfor, har det fra og med første
halvår vært mulig for Kripos å utarbeide statistikk som viser antall beslag av ulike typer stoff,
fordelt på forhåndsdefinerte mengdekategorier.
Figur 13.2 og 13.3 viser hvor store andeler av
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Figur 13.2 Flertallets forslag til terskelverdier anvendt på beslagsstatistikk for 1. halvår 2019 (prosent av
antall beslag)
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Figur 13.3 Mindretallets forslag til terskelverdier anvendt på beslagsstatistikk for 1. halvår 2019 (prosent av
antall beslag)

antallet beslag av de ulike typene stoff som
basert på beslagets størrelse vil kunne omfattes
av henholdsvis flertallets og mindretallets forslag til terskelverdier. Det understrekes at dette
kun reflekterer den kvantitative begrensningen i
utvalgets foreslåtte modell. Det vil trolig være
slik at mange av beslagene som kvantitativt faller
innenfor virkeområdet til modellen likevel ikke
omfattes, og fremdeles er straffbare, fordi stoffet
ikke er til personens egen bruk (se punkt 13.5.2.1
ovenfor).
Som det fremgår av figur 13.2, vil flertallets forslag omfatte om lag 70 prosent av beslagene av
heroin og kokain, og litt over 60 prosent av beslagene av amfetamin. For gruppen GHB med videre
og LSD vil flertallets forslag omfatte litt under
halvparten av beslagene, mens litt over halvparten
av MDMA-beslagene omfattes. Når det gjelder
cannabis og sopp omfattes henholdsvis tre av fire
og ni av ti av beslagene.
Som det fremgår av figur 13.3, vil mindretallets
forslag omfatte om lag en tredjedel av beslagene
av heroin og kokain. Videre omfattes omtrent en
fjerdedel av beslagene av amfetamin, GHB med
videre og LSD. Når det gjelder MDMA og cannabis vil henholdsvis litt over halvparten og seks av
ti beslag omfattes. Ni av ti beslag av sopp vil
omfattes.

13.6 Egenskaper ved situasjonen
13.6.1 Befatning med narkotika som berører
mindreårige
Det er viktig å skjerme mindreårige fra rusmidler
for å hindre eller forsinke unges debut med rusmiddelbruk. Det er også viktig å skjerme tredjepersoner, og særlig mindreårige, fra negative opplevelser knyttet til andre personers rusmiddelbruk.
På grunnlag av den interessen samfunnet har i
å verne mindreårige, har utvalget vurdert om det
bør opprettholdes et straffansvar for befatning
med rusmidler til egen bruk der bruken berører
mindreårige på en negativ måte, altså der barnet
får en negativ opplevelse eller utsettes for fare for
skade. Formålet med et slikt unntak fra utvalgets
foreslåtte modell måtte i så fall være at myndighetene fortsatt skal kunne reagere med straff
overfor personer som utsetter mindreårige for
potensielle negative skadevirkninger av rusmiddelbruk.
En slik løsning reiser flere utfordringer. For
det første vil det måtte finnes en presis og forutberegnelig måte å avgrense straffansvaret på, som
verner den aktuelle interessen. Den fysiske
avstanden eller nærheten mellom personen som
bruker rusmiddelet og barnet kan ikke i seg selv
være avgjørende. For eksempel er det vanskelig å
se tilstrekkelig gode grunner til å straffe en person som bruker narkotika i nærheten av en min-
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dreårig dersom den mindreårige er uvitende om
og uberørt av rusmiddelbruken. En eventuell
regel måtte trolig i alle fall inneholde et vilkår om
at bruken må medføre skade, eller fare for skade,
på en mindreårig. Det er imidlertid ikke uten
videre klart hvordan et slikt vilkår kunne formuleres på en måte som både oppfyller formålet og
oppfyller de krav til klarhet som må stilles til lovgivning på strafferettens område.
Eksisterende straffebud som ikke vil bli berørt
av utvalgets forslag, gir dessuten et vern for mindreårige. Det å forsyne mindreårige med rusmidler, med eller uten vederlag, vil forbli straffbart, jf.
straffeloven § 231. Der en annen persons rusmiddelbruk går utover barn, vil forholdet kunne
rammes av andre straffebud som utvalgets forslag
ikke endrer ved. I situasjoner der den mindreåriges omsorgspersoner som følge av rusmiddelbruk ikke gir barnet tilstrekkelig omsorg, kan det
etter omstendighetene oppstå så vidt alvorlige
situasjoner at adferden er straffbar etter straffeloven § 288, som rammer den som hensetter en
annen i en hjelpeløs tilstand eller unnlater å hjelpe
noen som personen har en plikt til å dra omsorg
for.25 Unnlatelse av å gi stell og pleie kan, i alvorlige tilfeller, antas å utgjøre en form for mishandling som omfattes av uttrykket «andre krenkelser» i straffeloven § 282 om mishandling i nære
relasjoner.26 Det finnes altså allerede i dag en
rekke straffebud som retter seg mot situasjoner
der rusmiddelbruk har negative konsekvenser for
barn.
Utenfor disse alvorlige tilfellene, som rammes
av et strengt straffansvar, kan omsorgspersoners
rusmiddelbruk utløse inngrep fra myndighetenes
side i form av undersøkelser og tiltak som ikke
krever samtykke fra familien det gjelder, jf. barnevernsloven kapittel 4, eventuelt med politiets
bistand, jf. barnevernsloven § 6-8.
Sett i lys av disse eksisterende straffebudene
og inngrepshjemlene, legger utvalget til grunn at
det ikke synes å være noe klart behov for et særskilt unntak fra utvalgets modell for tilfeller der
personer bruker narkotika på en måte som berører barn. Det vil kunne være av stor betydning at
det interveneres tidlig overfor narkotikabruk hos
25

26

Foreldreansvaret innebærer en lovbestemt plikt til å gi barnet «omsut og omtanke», jf. barneloven § 30, og danner
grunnlag for en slik omsorgsplikt som straffeloven § 288
forutsetter.
Se Ot.prp. nr. 113 (2004–2005), s. 45.
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personer med omsorg for barn. Personer med
omsorg for barn bør derfor ikke utelukkes fra
utvalgets foreslåtte modell, som er ment å fremme
slik intervensjon og kontakt med offentlige hjelpetjenester. Slike tiltak har et potensial til å gi betydelige positive effekter for barnets oppvekstsvilkår.

13.6.2 Befatning med narkotika på offentlig
sted
Berusede personer kan utgjøre en forstyrrelse av
den alminnelige fred og orden og kan forulempe
andre. Dette er straffbart etter straffeloven § 181
om ordensforstyrrelse, og det ligger utenfor utvalgets mandat å utrede hvorvidt dette straffebudet
bør endres. Politiets adgang til å innbringe berusede personer etter politiloven § 9 og politiinstruksen kapittel 9 gir dessuten betydelige hjemler for
inngrep. Etter utvalgets syn representerer dette
inngrepshjemler som ivaretar ordensinteresser i
samfunnet.
Et straffansvar for befatning med narkotika til
egen bruk på offentlig sted, eller for å være påvirket av narkotika på offentlig sted, ville i realiteten
innebære at personer som jevnlig bruker slike
rusmidler, fremdeles i stor utstrekning vil bli straffet for handlinger som er uløselig knyttet til rusmiddelbruken. Dette ville i ikke ubetydelig grad
undergrave formålene med rusreformen. Utvalget
er derfor av den klare oppfatning at det ikke skal
opprettholdes et straffeansvar for befatning med
narkotika til egen bruk på offentlig sted.
13.6.3 Bruk i institusjoner, bestemte yrker
med videre
Utvalget foreslår ingen endringer i særskilte forbud mot bruk eller innehav av narkotika som gjelder for personer i institusjoner eller bestemte
yrker eller tjenesteplikter. I slike kontrollerte
omgivelser vil det etter utvalgets foreslåtte modell
være en uendret adgang for ansvarlige myndigheter til å fastsette regelverk med forbud eller
restriksjoner på bruk av rusmidler samt bestemmelser for å avdekke brudd på regelverket og
sanksjonering av dette.
På bakgrunn av at særskilte straffebud kan
fastsettes i spesiallovgivningen, er det ikke behov
for å gjøre unntak for slike sektorer i utvalgets
foreslåtte generelle bestemmelser.
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Kapittel 14

Avdekking av bruk og tilhørende befatning med narkotika
– pålegg om oppmøteplikt for en rådgivningsenhet
– politiets og andres rolle
14.1 Innledning
I dette kapitlet behandles spørsmål knyttet til
avdekking av befatning med narkotika som faller
inn under virkeområdet for utvalgets foreslåtte
modell.
Fordi utvalget foreslår avkriminalisering av
bruk av narkotika, samt av erverv og innehav av
små mengder til egen bruk, vil det ikke lenger
kunne brukes straffeprosessuelle tvangsmidler
for å avdekke slike handlinger. Straffeprosessuelle tvangsmidler vil imidlertid kunne brukes til å
avdekke befatning med narkotika i forbindelse
med etterforskning av overtredelser av straffeloven § 231, herunder salg, tilvirkning eller innførsel av narkotika.
Innbyggernes bruk av narkotika skjer oftest i
skjermede omgivelser og uten noen fornærmet i
tradisjonell forstand. Avdekkingsgraden er per i
dag utvilsomt lav.
Utvalget legger til grunn at det offentlige også
etter en avkriminalisering bør ha tilgjengelig
virkemidler for å avdekke bruk og tilhørende
befatning med narkotika.1 Avdekking kan være en
forutsetning for tidlig intervensjon for å avverge
en uheldig utvikling for den enkelte bruker samt
for mulighetene til å motarbeide omsetning av
narkotika. Uten virkemidler for avdekking ville for
øvrig det fortsatte forbudet mot bruk av narkotika
kunne få liten praktisk realitet. Avdekkingen ville i
så fall begrense seg til de rene tilfeldighetsfunn.
I punkt 14.2 gjøres det rede for utvalgets
vurdering av om ansvar for avdekking av ulovlig
bruk av narkotika – og eventuelt myndighet til å
pålegge oppmøte for en rådgivningsenhet – bør
tillegges (også) andre enn politiet. Deretter gjøres
det i punkt 14.3 rede for utvalgets syn på politiets
1

Se også Granavolden-plattformen, Regjeringen (2019d):
«Politiet kan fortsatt avdekke bruk og besittelse og jobbe
forebyggende, særlig blant ungdom.»

rolle ved avdekking av avkriminaliserte narkotikalovbrudd og for utvalgets vurdering av om personer som får bistand av politi og ambulansepersonell ved overdoser, skal inngå i modellen utvalget
foreslår. I punkt 14.4 drøftes spørsmålet om hvorvidt personer som bryter lov eller forskrift under
påvirkning av alkohol, skal omfattes av modellen.
Avslutningsvis drøftes muligheten for å benytte
den nye modellen overfor personer som har en
befatning med ulovlige rusmidler som ikke omfattes av forslaget til avkriminalisering punkt 14.5.

14.2 Bør andre etater enn politiet ha
ansvar for avdekking av bruk og
tilhørende befatning med
narkotika?
14.2.1 Utgangspunkter for vurderingen
I mandatets punkt 1 heter det at reformen
omhandler personer som tas for bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk, og at
regjeringen vil gjennomføre en rusreform der
ansvaret for samfunnets reaksjoner på slik bruk
«overføres fra justissektoren til helsetjenesten».
Videre viser mandatet til Jeløya-plattformen fra
20182 og gjengir en formulering der om at politiet
skal kunne pålegge at den rusavhengige skal
møtes med helserettede tiltak.
Etter utvalgets forslag vil bruk av narkotika,
samt erverv og innehav av mindre mengder
narkotika til egen bruk, ikke lenger være en
straffbar handling. Det vil likevel være slik at politiets oppgaveløsning vil spille en betydelig rolle
for hvordan utvalgets modell vil fungere i praksis.
Politiet kan ha et behov for å avdekke befatning
med narkotika, herunder som et ledd i politiets
arbeid med å forebygge og etterforske straffbare
narkotikalovbrudd og annen kriminalitet. Det er
2

Regjeringen (2018).
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også en kjensgjerning at politiet i forbindelse med
løsningen av andre oppdrag, som i utgangspunktet ikke gjelder mistanke om et straffbart narkotikalovbrudd, ikke sjelden gjør tilfeldighetsfunn av
narkotika.
Selv om politiet på denne bakgrunn fortsatt vil
ha en avdekkerfunksjon etter en avkriminalisering, er det et prinsipielt spørsmål om ansvaret for
å håndheve et sivilrettslig forbud mot bruk og tilhørende befatning med narkotika bør ligge hos
politiet eller til andre offentlige myndigheter eller
andre instanser. Også personer som ikke blir
«tatt» av politiet for narkotikalovbrudd, kan ha et
udekket behov for helse- og velferdstjenester
knyttet til narkotikabruk som ikke er kjent for det
aktuelle tjenesteapparatet. Særlig med tanke på
denne gruppen kan det stilles spørsmål om hvorvidt også andre instanser enn politiet – for eksempel helse- eller sosialtjenesten, skolesektoren og
barneverntjenesten, foreldre og foresatte eller
arbeidsgivere – bør kunne kanalisere brukere av
narkotika inn i utvalgets foreslåtte modell, uten at
saken behøver å gå veien om politiet.
For hver av de andre instansene, ved siden av
politiet, som kunne være aktuelle kandidater for et
slikt ansvar, oppstår det to problemstillinger som
må vurderes særskilt. For det første må det vurderes om det er tilrådelig at den aktuelle instansen
gis hjemler til å anvende slike virkemidler som er
nødvendig for å undersøke narkotikabruk på en
betryggende måte, herunder inngripende virkemidler. For det andre må det vurderes om det er
tilrådelig at instansen gis hjemmel til å pålegge
oppmøteplikt for rådgivningsenheten som utvalget foreslår.
Utvalget mener det er gode grunner til å
trekke et prinsipielt skille mellom på den ene side
den avdekkingen av narkotika som gjøres av politiet og tollvesenet, som er gitt i oppgave å håndheve narkotikaforbudet som sådan, og på den
annen side identifisering av narkotikabruk som
skjer hos andre instanser. Felles for de sistnevnte
instansene er at de kan ha saklige grunner til å
spørre om personers forhold til narkotika, men at
formålet ikke primært er å håndheve et narkotikaforbud som sådan, slik tilfellet er for politiet og
tollvesenet. Formålet med kontrollen eller undersøkelsene vil i slike tilfeller gjerne knytte seg til å
motvirke uønsket bruk av så vel legale som illegale rusmidler hos bestemte personer eller i
bestemte situasjoner eller å hjelpe personer som
har utviklet eller står i fare for å utvikle et rusproblem.
For å tydeliggjøre dette skillet omtales politiets og tollvesenets oppdagelse og undersøkelse
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av bruk av narkotika i det følgende som avdekking, mens oppdagelse og undersøkelse av bruk
av narkotika i de øvrige instansene nevnt ovenfor
omtales som identifisering.
I de følgende punktene, som gjelder ulike
offentlige organer og private aktører som kan tenkes å identifisere bruk av narkotika, vil det
begrunnes hvorfor utvalget mener disse organene og aktørene ikke bør tillegges slikt ansvar
og myndighet som normalt forbindes med rettshåndhevende virksomhet overfor enkeltpersoner.

14.2.2 Helse- og velferdstjenestene
Personell i helse- og omsorgstjenesten, herunder
fastleger, psykologer og annet helsepersonell,
sosialtjenesten og barnverntjenesten vil i mange
tilfeller identifisere bruk av narkotika i sin kontakt
med pasienter og brukere.
Helse- og velferdstjenestene skal sikre at personer får tilbud om tjenester de har behov for, fra
den instansen som har ansvaret, uavhengig av
hvilken tjeneste som først kommer i kontakt med
vedkommende. Tilbud om tjenester knyttet til personens rusmiddelbruk mottas i utgangspunktet
på frivillig basis. Bare i særlige tilfeller kan det
anvendes tvang overfor brukere av tjenestene, for
eksempel etter reglene i helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10 og barnevernloven
kapittel 4.
Tjenesteyternes taushetsplikt er en forutsetning for tillitsforholdet med tjenestemottageren. I
noen få situasjoner viker denne taushetsplikten.
Dette gjelder blant annet dersom en lege, psykolog eller optiker finner at en pasient med førerkort
for motorvogn ikke oppfyller de helsemessige
kravene som stilles, som blant annet innebærer et
krav om edruelighet,3 der tilstanden antas ikke å
være kortvarig, jf. helsepersonelloven § 34 første
ledd. I noen tilfeller kan bruk av narkotika utløse
en varslingsplikt til barnevernet etter barnevernloven § 6-4. Disse bestemmelsene er ment å
avverge uønskede hendelser av så alvorlig karakter at det rettferdiggjør inngrepet i taushetsplikten
og tillitsforholdet.
Utvalget mener at det vil kunne være uforenelig med grunnleggende verdier i helse- og velferdstjenestene dersom disse tjenestene mer
generelt skal gis et håndhevingsansvar for et sivilrettslig narkotikaforbud overfor sine pasienter og
brukere. Dette vil også kunne virke negativt for
tillitsforholdet som er nødvendig for behandling
og tjenesteyting basert på den enkeltes samtykke.
3

Se vegtrafikkloven § 34.
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Utgangspunktet for rusreformen er å fjerne en
straffetrussel og i stedet tilby hjelp, behandling og
oppfølging. Det fremstår da unødvendig og lite
formålstjenlig at personell som i dag allerede yter
helsehjelp eller annen bistand som springer ut av
en persons bruk av narkotika, heretter skal reagere overfor slike funn med tiltak som har karakter av reaksjon på et lovbrudd.
Disse forutsetningene taler imot å gi helse- og
velferdstjenestene nye undersøkelseshjemler for
å avdekke bruk av narkotika, eller befatning med
narkotika til egen bruk, uten samtykke fra vedkommende pasient eller bruker.
I situasjoner der tjenestene får kjennskap til
narkotikabruk uten bruk av nye undersøkelsesmetoder, kan det spørres om de bør kunne gi
pålegg om oppmøte for rådgivningsenheten for
oppfølging innenfor utvalgets foreslåtte modell. I
disse tilfellene vil det imidlertid allerede være kontakt med helse- og velferdstjenester, og et viktig
mål vil være å komme i posisjon til å gi informasjon
og bistand på en måte som brukeren selv ønsker
og er motivert for. I en slik situasjon er det vanskelig å se for seg at det vil være formålstjenlig at vedkommende pålegges en oppmøteplikt som en reaksjon på lovbruddet. Derimot må tjenestene vurdere
om vilkårene er oppfylt for undersøkelse eller tiltak
uten personens samtykke etter eksisterende regler.

14.2.3 Forsvaret
I forarbeidene til forsvarsloven er det beskrevet
flere viktige hensyn som taler for pliktmessig
avhold og kontroll med rusmiddelbruk i Forsvaret:4
«I Forsvaret håndterer personellet våpen,
ammunisjon, eksplosiver og annet farlig materiell som ved uforsvarlig bruk kan forårsake
store skader på mennesker og kostbart materiell. Det er også behov for et slikt forbud fordi
personellet i sin tjeneste vil kunne få adgang til
informasjon av betydning for rikets sikkerhet
eller Norges forhold til fremmede makter.
Bruk av rusmidler fører til svekket kontroll og
vurderingsevne, og vil derfor representere en
fare for sikkerheten. I tillegg er avhold fra bruk
av rusmidler i tjenesten viktig fordi misbruk
virker nedbrytende på disiplin og moral og dermed på evnen til å gjennomføre de oppgaver
som Forsvaret måtte bli pålagt.»

4

Prop. 102 L (2015–2016) Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) s. 139.

Det er opprettet en egen narkotikagruppe under
Forsvarets personell- og vernepliktssenter
(FPVS), som gjennom forebyggende tiltak og kontrolltiltak arbeider for å hindre narkotika- og
dopinglovbrudd. Det er også innført rusmiddelnemnder og ruskontakter. Forsvarssjefen har fastsatt et rusmiddeldirektiv med det uttalte mål å
«forebygge rusmiddelmisbruk og tilby hjelp til
eventuelle misbrukere i Forsvaret, i den hensikt å
bli kvitt misbruket – ikke misbrukeren».5
FPVS har i innspill til utvalget bemerket at
hjemlene for ransaking og beslag etter straffeprosessloven er «grunnpilarer for det forebyggende
arbeidet mot narkotika også i Forsvaret». Ransaking og beslag etter straffeprosessloven kan
ikke gjøres i forebyggende øyemed i snever forstand, men skjer som ledd i etterforskningen av et
straffbart forhold. Det antas derfor at det med
dette har vært ment at muligheten for ransaking
og beslag i enkelttilfeller, der straffeprosesslovens
vilkår er oppfylt, anses nødvendig for å opprettholde en troverdig oppdagelsesrisiko og adekvat
håndhevingsintensitet for lovbrudd.
Når det gjelder mulighetene for å identifisere
bruk av narkotika i Forsvaret, kan tjenestepliktige i Forsvaret gjennom rutinekontroll eller
stikkprøve uten mistanke pålegges foreløpig
rustesting etter samme prosedyrer som foreskrevet i vegtrafikkloven § 22 a første ledd, jf. forsvarsloven § 62 annet ledd annet punktum.6
Beslutning om dette kan treffes av en med politimyndighet i Forsvaret, jf. § 62 fjerde ledd.7 Hvis
resultatet av en slik foreløpig test eller andre forhold gir grunn til å tro at en tjenestepliktig har
brutt avholdsplikten etter forsvarsloven § 62 første ledd, kan det gjennomføres undersøkelse i
samsvar med vegtrafikkloven § 22 a andre og
tredje ledd, som nevner blant annet blodprøve og
klinisk legeundersøkelse, jf. forsvarsloven § 62
tredje ledd. Denne undersøkelseshjemmelen,
som har til formål å forhindre ulykker,8 avhenger
ikke av lovligheten av rusmidlene det testes for,
men knytter seg til avholdsplikten.
Når det gjelder undersøkelse rettet mot rusmidler som personen besitter eller oppbevarer, gir
den alminnelige militære underordning og den
5
6
7

8

Forsvarssjefen (09.09.2009) s. 5.
Se også Prop. 102 L (2015–2016), s. 108–109 og 139 om lovutkastets § 63, som ble vedtatt som § 62.
I medhold av lov om politimyndighet i forsvaret § 1 har offiserer, befal, militærpoliti og militære vakter politimyndighet overfor alle som er på militært område eller i umiddelbar nærhet av det. For en behandling av ulike spørsmål
som denne loven reiser, se Frostad (2008), s. 258–289.
Prop. 102 L (2015–2016) s. 139 venstre spalte.
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militære inspeksjonsretten en vidtgående adgang
til å undersøke militært område, både hva som
befinner seg der, og hva som innføres eller utføres.9 Straffeprosessloven § 193 annet ledd gir
dessuten en særskilt hjemmel til å gjennomføre
straffeprosessuell ransaking i kaserne, brakke,
militært fartøy og militære bygninger og rom uten
at det foreligger skjellig grunn til mistanke om en
handling som kan medføre frihetsstraff.
Utvalget kan ikke på dette tidspunktet se at de
endringsforslag som inngår i utvalgets foreslåtte
modell, skaper behov for nye undersøkelseshjemler for Forsvaret som sådan. Forsvaret samarbeider med politiet, og det er også gitt særskilte
bestemmelser om utøvelse av politimyndighet i
Forsvaret i medhold av lov om politimyndighet i
Forsvaret. Det kan vurderes nærmere som ledd i
gjennomføringen av utvalgets foreslåtte modell
hvorvidt de nye undersøkelseshjemlene utvalget
foreslår å tillegge politiet, også bør inngå i utøvelsen av politimyndighet i Forsvaret, og om dette vil
kreve nye hjemler i lov om politimyndighet i Forsvaret. Den samme vurderingen bør gjøres av om
politiets myndighet til å pålegge oppmøte for rådgivningsenheten som utvalget foreslår, skal inngå
i utøvelse av politimyndighet i Forsvaret.
Et spørsmål for seg er om Forsvaret som sådan
(sett bort fra eventuell utøvelse av politimyndighet
i Forsvaret) bør kunne pålegge en person som er
tatt for bruk av narkotika, eller for befatning med
narkotika til egen bruk, å møte for rådgivningsenheten som utvalget foreslår. Vurderingen av
behovet for en slik påleggshjemmel må ta hensyn
til eksisterende muligheter for sanksjoner, hjelp
og andre tiltak. Ved mistanke om narkotikalovbrudd vil narkotikagruppen som hovedregel
varsle vedkommendes avdelingssjef. Forholdet
kan lede til en ny vurdering av om personen er
skikket til å ha sikkerhetsklarering, og en vurdering av tilsettingsforholdet, eventuelt dimittering.
Forsvaret opplyser at personell i Forsvaret som
bruker narkotika, blir anmeldt til politiet. Dersom
man får en straffereaksjon for brudd på narkotika-

9

Se NOU 1988: 25 Ny militær straffeprosesslov m.v., s. 43–46.
Se også merknad til straffeprosessloven § 193 i Ot.prp. nr.
43 (1993–94) Om lov om endringer i straffeprosessloven m.v
(rettergangsmåten i militære straffesaker), s. 28. Se også
Generaladvokaten (29.03.2008). Se også vernepliktsforskriften § 86 om pliktmessig avhold, jf. forsvarsloven § 62.
Forskriftsbestemmelsens femte ledd gir adgang til å kontrollere militære bygninger og rom, og kjøretøy på og i
umiddelbar nærhet av militært område, for å sikre at plikten overholdes. Bestemmelsen innebærer også en plikt for
tjenestepliktige til å varsle overordnede om mistanke om
«andres misbruk av berusende eller bedøvende midler
som kan gå ut over tjenesten».
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og dopinglovgivningen, kan dette føre til tap av
sikkerhetsklarering, eventuelt også dimittering.10
Utvalgets forslag til avkriminalisering vil ikke
endre forsvarsloven § 62 om pliktmessig avhold
for tjenestepliktige i Forsvaret.11 Overtredelse av
plikten etter § 62 kan refses etter reglene i disiplinærloven, jf. forsvarsloven § 65. Etter disiplinærloven § 5 første ledd kan følgende refselsesmidler
benyttes:
«1) Arrest inntil 20 dager
2) Bot som fastsettes på grunnlag av det tjenestetillegget som gjelder for vernepliktige
i tjeneste:
a) Overfor menige, inntil 20 ganger tjenestetillegget,
b) Overfor militært tilsatte, tilsvarende
inntil 50 ganger tjenestetillegget.
3) Frihetsinnskrenkning som består i forbud
mot til visse tider av dagen eller hele døgn:
a) å gå utenfor leiren eller annet nærmere
avgrenset område eller fartøy for et tidsrom inntil 30 dager, eller
b) å forlate fartøy for bestemte landgangsturer innen samme tidsrom.
4) Irettesettelse som gis i form av
a) streng irettesettelse i nærvær av flere
vernepliktige i tjeneste eller militært tilsatte, eller
b) simpel irettesettelse i enerom eller i
tjenestlig skriv.»
Utvalgets forslag til avkriminalisering innebærer
kun at reaksjoner som direkte avhenger av straffbarheten av en persons narkotikabruk, ikke vil
kunne anvendes.
Utvalget konstaterer at Forsvaret per i dag har
en rekke virkemidler for å reagere på bruk av narkotika knyttet til den særlige sikkerhetsrisikoen
legal og illegal rusmiddelbruk kan utgjøre i Forsvaret. På dette tidspunktet kan utvalget ikke se at
det vil være nødvendig for Forsvaret som sådan å
ha adgang til å gi pålegg om oppmøteplikt for den
foreslåtte rådgivningsenheten dersom det identifiseres bruk av narkotika eller besittelse av narkotika til egen bruk. Forsvaret antas å kunne arbeide
forebyggende med rusmiddelbruk samt håndtere
identifisert rusmiddelbruk hos forsvarspersonell
innenfor sitt eksisterende apparat og gjeldende
10
11

Se Forsvarets nettside (2014) om Forsvarets syn på narkotika og doping. Se også Forsvarssjefen (09.09.2009).
Se også vernepliktsforskriften § 86 om pliktmessig avhold.
Uttrykket tjenestepliktig omfatter alle som har verneplikt,
militært tilsatte og andre som har inngått kontrakt om tjeneste med Forsvaret, jf. forsvarsloven § 2.
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regelverk om konsekvenser av rusmiddelbruk for
ansettelsesforhold. Dersom det i tillegg til dette
anses ønskelig at Forsvaret skal kunne initiere en
sak som kan lede til pålegg, bør det vurderes å
etablere en egen hjemmel for dette, for eksempel
knyttet til utøvelse av politimyndighet i forsvaret,
som er omtalt ovenfor.
Hvilken betydning bruk av narkotika, eller
befatning med narkotika til egen bruk, bør ha for
vurderingen av om personen fremstår tilstrekkelig pålitelig til å inneha sikkerhetsklarering,
omfattes ikke av utvalgets mandat. At kjent bruk
av legale og illegale rusmidler tas i betraktning
ved vurdering av om personen kan ha sikkerhetsklarering, kan i Forsvaret – som i andre virksomheter der det stilles krav om sikkerhetsklarering –
bidra til at rusmiddelbruk ikke skaper en uakseptabel risiko. Informasjon om rusmiddelbruk som
danner grunnlag for slike vurderinger, behøver
ikke nødvendigvis å springe ut av en strafferettslig etterforskning.

14.2.4 Kriminalomsorgen
Innen kriminalomsorgen vil det være et viktig mål
å etablere et miljø som er mest mulig fritt for rusmidler, av hensyn til sikkerheten og til innsatte
som har utviklet eller står i fare for å utvikle problemer med rusmidler. En betydelig andel av innsatte i norske fengsler har rusrelaterte problemer,
og en forskningsrapport fra 2016 viste at 54 prosent av spurte innsatte hadde brukt narkotika og/
eller ikke-forskrevne medikamenter månedlig
eller daglig i de siste 6 månedene før soning.12
Totalt 35 prosent av de spurte oppga at de hadde
brukt narkotika eller ikke-forskrevne medisiner
for å ruse seg under nåværende eller tidligere
fengselsopphold.13
Kriminalomsorgen kan ved de fleste former
for straffegjennomføring pålegge domfelte å medvirke til kontroll av bruk av rusmidler, for eksempel urinprøve, og tiltak for å undersøke om personen skjuler rusmidler på eller i kroppen.14 Disse
hjemlene, som ikke stiller som vilkår at det mistenkes et straffbart narkotikalovbrudd, berøres
12

13

14

ikke av utvalgets foreslåtte modell. Utvalget kan
ikke se at utvalgets forslag skaper behov for nye
undersøkelseshjemler for narkotika innen kriminalomsorgen.
Spørsmålet er så om kriminalomsorgen i de tilfeller hvor det identifiseres narkotikabruk, bør
kunne pålegge vedkommende oppmøte for rådgivningsenheten som inngår i utvalgets foreslåtte
modell. Vurderingen av et behov for en slik
påleggshjemmel må ta hensyn til eksisterende
muligheter for sanksjoner og andre tiltak innenfor
kriminalomsorgen. Straffegjennomføringsloven
§ 40 gir kriminalomsorgen adgang til å reagere
overfor forsettlige og uaktsomme regelbrudd,
herunder ulovlig rusmiddelbruk, med ulike reaksjoner:
«Følgende reaksjoner kan anvendes:
a. skriftlig irettesettelse,
b. tap av dagpenger i en bestemt periode,
c. tap av begunstigelse,15
d. utelukkelse fra fritidsfellesskapet eller
andre aktiviteter i fritiden for et tidsrom av
inntil 20 dager for brudd som utmåles i
samme reaksjonssak, eller
e. tap av adgang til permisjon for et tidsrom av
inntil fire måneder.»
Innenfor kriminalomsorgen er det utvalgets oppfatning at det bør finnes rutiner og systemer som
sikrer at domfelte med tjenestebehov knyttet til
rusmiddelbruk får tilgang til nødvendige og forsvarlige helse- og velferdstjenester. Det vil etter
utvalgets oppfatning være naturlig at kriminalomsorgen arbeider tett sammen med fengselshelsetjenesten16 om personer som bruker narkotika
under soning.
15

16

Bukten mfl. (2016) s. 22–23. Se s. 8 om utvalget: «Data ble
samlet inn i til sammen 57 fengselsenheter i perioden
2013–2014, og inkluderer fengsel med høyt og lavt sikkerhetsnivå, samt overgangsboliger.»
Bukten mfl. (2016) s. 26. Dette gjaldt 43 prosent av spurte
menn og 25 prosent av spurte kvinner. Innsatte i institusjoner utenfor kriminalomsorgen, for eksempel institusjon
etter straffegjennomføringsloven § 12, ble ikke spurt, se
s. 8.
Se straffegjennomføringsloven § 10.

Straffegjennomføringsforskriften § 3-37 hjemler følgende
mulige tap av begunstigelse:
– tap av tillatelse til å se på fjernsyn på innsattes rom
– tap av tillatelse til å ha privat datautstyr på innsattes rom
– tap av tillatelse til å ha tillitsjobb i eller utenfor fengselets
område
– tap av tillatelse til å foreta innkjøp utover nødvendige
artikler
– tap av tillatelse til å drive hobbyvirksomhet.
I henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
§ 3-1 skal kommunen sørge for at personer som oppholder
seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Plikten omfatter også innsatte i fengsel. Etter § 3-9 i
samme lov skal de kommunene hvor det ligger fengsler, gi
tilbud om helse- og omsorgstjenester til de innsatte. På
samme måte skal de regionale helseforetakene etter spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a sørge for at personer med
fast bopel eller oppholdssted innen helseregionen tilbys
spesialisthelsetjenester i og utenfor institusjon, og skal
således yte spesialisthelsetjenester til innsatte i fengsler.
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Andre tiltak kriminalomsorgen har anledning
til å iverksette overfor domfelte som benytter rusmidler under soning, for eksempel «russamtale»
(se punkt 10.5.2), vil kunne komme i tillegg. Det
ligger utenfor utvalgets oppdrag å gå nærmere inn
på bruk av reaksjoner i medhold av straffegjennomføringsloven § 40 og straffegjennomføringsforskriften § 3-37 overfor innsatte som bruker narkotika under soning.
Sett i lys av de muligheter som finnes per i dag
for reaksjoner og oppfølging overfor ulovlig rusmiddelbruk i kriminalomsorgen, kan utvalget
ikke se at kriminalomsorgen har behov for en
særskilt hjemmel til å pålegge oppmøte for rådgivningsenheten som utvalget foreslår.

14.2.5 Andre yrker og virksomheter med
særlige behov for risikostyring
Ved mange arbeidsplasser og institusjoner er det
viktig å motvirke bruk av legale og illegale rusmidler. Særlige forhold i visse sektorer kan tilsi
behov for krav om pliktmessig avhold fra rusmidler i forbindelse med tjenesteutøvelse, kontroll av
at slike plikter overholdes, samt vandels- og
edruelighetskrav for personell. En slik adgang
kan også begrunnes i at tilliten til en etat kan
svekkes dersom rusmiddelbruk finner sted.
Eventuell kontroll av ansatte og yrkesutøvere
er regulert i arbeidsrettslig lovgivning og lovregulering av bestemte samfunnsområder eller yrker,
blant annet arbeidsmiljøloven kapittel 9 om kontrolltiltak i virksomheten og kapittel 9 i skipsarbeidsloven. Noen virksomheter er også pålagt å
etablere et arbeidsreglement, jf. arbeidsmiljøloven
§ 14-16.17 Regulering av bruk av alkohol og andre
rusmidler i arbeidstiden, eller som for øvrig har
betydning for utøvelsen av arbeidet, kan inngå i
arbeidsreglementet.
Krav om pliktmessig avhold og kontroll finnes
også i sektorlovgivningen. For luftfarten vises det
til luftfartsloven §§ 6-11, 6-12 og 6-13, se også luftfartsloven § 5-3 om krav til tjenestegjørende om
bord på luftfartøy. Se også helsepersonelloven § 8
tredje ledd, jernbaneloven § 3 c, vegtrafikkloven
§ 22 a (som også gjelder for yrkessjåfører) og
sjøloven § 145.
Utvalget mener det i hovedsak bør ligge til den
enkelte virksomhet å håndtere rusmiddelbruk i
sin organisasjon, inkludert å ha et arbeidsreglement, en tydelig utarbeidet rusmiddelpolicy18
17

Dessuten kan selvsagt alle virksomheter velge å etablere et
slikt reglement innenfor rammene av arbeidsmiljøloven
§§ 14-16 til 14-20.
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samt aktivt søke samarbeid med Arbeidslivets
kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk (Akan) og andre.
I den grad det gjør seg gjeldende særlige
behov i bestemte yrker som ikke ivaretas på en
betryggende måte uten lovhjemlede kontrolltiltak, bør det fastsettes særskilte bestemmelser i
sektorlovgivningen, tilpasset slike hensyn som
gjør seg gjeldende i den enkelte sektor.
Utvalget kan ikke se at den foreslåtte modellen medfører et behov for at arbeidsgivere generelt skal gis utvidede rettigheter eller plikter
knyttet til kontroll og undersøkelse av bruk av
narkotika sammenlignet med det som følger av
gjeldende rett. Utvalget finner ikke grunn til at
arbeidsgivere generelt skal gis noen hjemmel til
å pålegge sine ansatte oppmøteplikt for den foreslåtte rådgivende enhet for narkotikasaker.
Utvalget antar at det etter omstendighetene
kan være like alvorlig at en person er ureglementert påvirket av legale rusmidler som at personen
er påvirket av ulovlig narkotika, og at gode grunner derfor taler for felles regler for rusmiddelkontroll, uavhengig av om rusmiddelet er legalt
eller illegalt.
Når det gjelder hvilken rolle Forsvaret og kriminalomsorgen bør ha, vises det til henholdsvis
punkt 14.2.3 og 14.2.4 ovenfor.

14.2.6 Skolen
Mange skoler har i dag egne handlingsplaner for
å forebygge, oppdage og håndtere rusmiddelbruk
blant elever, både på ungdomsskoler og på videregående skoler. Skolen har imidlertid ingen hjemler for å avdekke bruk og besittelse for eksempel
ved å kreve rusmiddeltesting eller undersøkelse
av person.
Noen skoler, spesielt videregående skoler, har
inntatt en proaktiv rolle for å identifisere bruk og
besittelse av narkotika blant elever.
Flere skoler har hatt samarbeid med politiet
om søk med narkotikahund på skolens områder
og lokaler, inkludert i klasserom. Skoler og politiet har hatt et samarbeid om demonstrasjon av
søk med narkotikahund med et uttalt forebyggingsformål, som skal skje på grunnlag av elevenes samtykke. Slike søk har vært omdiskutert,
idet aktivitetene kan komme i et skjæringspunkt
mellom forebyggende aktiviteter, som utelukkende retter seg mot å forhindre fremtidige lovbrudd, og etterforskningsskritt egnet til å
18

Se omtale av rusmiddelpolicy på Akans nettsider (udatert).
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avdekke pågående eller fortidige straffbare forhold.
Utvalget foreslår ikke særskilte hjemler for å
muliggjøre at skolene skal kunne undersøke
narkotikabruk eller befatning med narkotika til
egen bruk. Utvalget legger til grunn at det er et
viktig prinsipp i opplæringssektoren at skolene
ikke utøver tvang eller tar i bruk virkemidler som
har, eller kan oppfattes å ha, et etterforskende formål.19
Flere av handlingsplanene som utvalget kjenner til, legger derimot opp til at politiet kan – og i
noen tilfeller skal – involveres i bestemte situasjoner. For eksempel har Akershus fylkeskommune i sin handlingsplan for rusforebyggende arbeid i de videregående skolene20 lagt
opp til at skolen kan vurdere å kontakte politiet
der elever opptrer ruset i skoletiden. Der elever
faktisk bruker rusmidler på skolen, og der
ansatte oppdager eller mistenker omsetning og
oppbevaring av rusmidler på skolen, skal politi
kontaktes.
Utvalget har heller ikke funnet grunner til å
gi skolen hjemmel til å ilegge elever en oppmøtelikt for utvalgets foreslåtte rådgivende enhet.
Utvalget legger til grunn at mange skoler allerede i dag løser mange bekymringssaker knyttet
til barn og unges bruk av rusmidler i samarbeid
med eleven selv, elevens foresatte og for eksempel skolehelsetjenesten, uten at forholdet meldes
til politiet.
Etter utvalgets syn må det bero på en konkret
vurdering om mistanke om bruk av narkotika,
eller befatning med en liten mengde narkotika til
egen bruk, tilsier involvering av politiet, og eventuelt helse- og velferdstjenestene, blant annet sett
i lys av graden av bekymring og hvilke tiltak skolen selv kan sette i verk i dialog med eleven og
elevens foresatte.
Når narkotikabruk og visse former for befatning med mindre mengder narkotika til egen
bruk ikke lenger medfører et straffansvar, vil det
etter utvalgets syn heller ikke være naturlig at
skolen involverer politiet på enkeltsaksnivå dersom det ikke også er mistanke om straffbare forhold. Utvalget vil imidlertid presisere at det fortsatt vil være full anledning til dialog mellom
skole og politiet i kriminalitets- og rusforebyggende arbeid som ikke omhandler enkeltpersoner konkret, for eksempel gjennom modellen
19

20

Slik også Utdanningsdirektoratet, Ordensreglement (2014),
kapittel 9.7 om anmeldelse, etterforskning og bruk av
fysisk makt.
Akershus fylkeskommune (2018).

Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT). Dersom skolen mistenker
at elever eller utenforstående på skolens område
har befatning med narkotika som utgjør straffbare handlinger etter utvalgets foreslåtte reform,
for eksempel salg eller oppbevaring av narkotika
for andre, fremstår derimot melding om forholdet til politiet i utgangspunktet som en naturlig
del av skolens håndtering av situasjonen.
Utvalget viser til ovennevnte handlingsplan
for rusforebyggende arbeid i de videregående
skolene og understreker behovet for at det utarbeides gode rutiner og systemer for oppfølging
av elever som bruker narkotika. Dette omfatter
også et formalisert samarbeid mellom skolen,
helse- og velferdstjenestene og andre aktører.21
Utvalget viser også til annet regelverk som
skal sikre at barn som har utviklet eller står i fare
for å utvikle problemer, får adekvat bistand. Skolepersonalet, som har daglig kontakt med barna på
skolen, er pålagt å være oppmerksomme på forhold som kan føre til tiltak fra barnevernstjenesten, jf. opplæringsloven § 15-3 første ledd.
Etter § 15-4 skal skolepersonalet på samme måte
være oppmerksomme på forhold som kan føre til
tiltak fra sosialtjenesten, og på eget initiativ gi
sosialtjenesten relevante opplysninger, men bare
etter samtykke fra eleven eller foresatte. I tillegg
skal skolen etter opplæringsloven § 15-8 samarbeide med relevante kommunale tjenester om
vurdering og oppfølging av barn og unge med
helsemessige, personlige, sosiale eller emosjonelle vansker.

14.2.7 Foreldre og andre pårørendes
identifisering av bruk av narkotika
Utvalget har gjennom møter og innspill blitt orientert om behovet for at foreldre og andre pårørende til personer som bruker narkotika, møtes
på en god måte av tjenesteapparatet, får tilstrekkelig informasjon og tilbys støtte og oppfølging.
Polititjenestepersoner som har møtt utvalget, opplyser også at de blir kontaktet av foreldre som er
bekymret for deres ungdommers bruk av narkotika, men som ikke vet hvordan de skal håndtere
dette, eller hvor de kan henvende seg om problemet. I den sammenhengen kan det synes som om
21

Utvalget peker her på at det også etter rusreformen kan
benyttes modeller som TIUR-modellen og andre modeller
som for eksempel er utviklet gjennom det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet, se omtale i utredningens kapittel 10 og 11. Forskjellen vil imidlertid bestå i at oppfølging
og kontroll bygger på samtykke og ikke skjer under trussel
om straffeforfølgelse.
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foreldre og eventuelt andre pårørende som tar
kontakt med politiet, ikke er kjent med tjenestetilbud som kan finnes i kommunen, eller ikke opplever å få adekvat bistand om de henvender seg til
kommunale instanser.
Det finnes allerede veletablerte innganger til
helse- og velferdstjenestene, og det påligger kommunene å gjøre sine tjenester tilgjengelige for
sine innbyggere. Utvalget vil derfor ikke foreslå at
foreldre eller pårørende som oppdager at deres
nærmeste bruker narkotika, skal gis en særlig
rett til å benytte utvalgets foreslåtte modell som
inngang til tjenesteapparatet, i form av en særlig
myndighet til å pålegge en tredjeperson en oppmøteplikt. Det presiseres at utvalget med dette
ikke foreslår noen endring i den eksisterende plikten kommunen har til å vurdere tvangstiltak etter
helse- og omsorgstjenesteloven §§ 10-2 og 10-3
etter melding fra pårørende om omfattende rusmiddelbruk, og gi tilbakemelding til den pårørende, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 10-1
første ledd.
Modellen utvalget foreslår, vil imidlertid, i de
kommuner/regioner der dette fremstår som hensiktsmessig, kunne fungere som den «ene døren»
inn til hjelpeapparatet i den forstand at den som
henvender seg til personell som jobber i rådgivningsenheten, settes i kontakt med relevante
tjenester, se også utredningens kapittel 16. Beslutning om en slik organisering tilligger kommunene.
Utvalget understreker at både helse- og
omsorgtjenesten og sosialtjenesten har en rådgivnings- og veiledningsplikt, også overfor pårørende.22 Utvalget mener det er av stor betydning
at pårørende møtes på en god måte, at deres
behov blir ivaretatt, og at kommunene gjør sine
tjenester synlige og lett tilgjengelig for dem som
har behov for dem.

22

For forvaltningen gjelder en alminnelig veiledningsplikt
innenfor organets saksområde, jf. forvaltningsloven § 11.
Kommunen skal sørge for at pasienters og brukeres, og
dennes pårørendes, rett til informasjon etter pasient- og
brukerrettighetsloven § 3-2 og § 3-3 tredje ledd oppfylles, jf.
helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2 a første ledd. Etter
sosialtjenesteloven § 17 skal kommunen gi «opplysning,
råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge
sosiale problemer. Kan kommunen ikke selv gi slik hjelp,
skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør det.»
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14.2.8 Utvalgets konklusjon om avdekking
av bruk og besittelse av narkotika og
om pålegg om oppmøteplikt for det
foreslåtte myndighetsorganet
Det er etter utvalgets mening ikke formålstjenlig å
gi andre enn politiet nye hjemler for å undersøke
bruk av narkotika uten at den det gjelder, samtykker til det. Utvalget går heller ikke inn for at andre
enn politiet skal kunne pålegge oppmøte for rådgivningsenheten som utvalget foreslår opprettet.
Modellen utvalget foreslår, utelukker likevel
ikke at de ansatte i rådgivningsenheten for narkotikasaker – avhengig av hvordan den nærmere
organiseres i den enkelte kommune – kan fungere
som et kontaktpunkt for å melde behov for råd og
veiledning eller annen hjelp og bistand fra helseog velferdstjenestene fra ikke-offentlige aktører
som for eksempel foreldre/pårørende, fastlege,
skolehelsetjeneste, utekontakt og arbeidsgivere.
Dette vil kunne legge til rette for kartlegging og
oppfølging av personer basert på samtykke (uten
et pålegg om oppmøteplikt) og samordning av tilbud til personen på en effektiv måte.

14.3 Politiets rolle og oppgaver ved
avdekking av bruk og tilhørende
befatning med narkotika
14.3.1 Innledning
Mistanke om befatning med narkotika til egen
bruk kan etter dagens regulering utløse en rekke
tiltak fra politiets side overfor den enkelte bruker,
se omtale i utredningens kapittel 8 og 9. Utvalget
legger til grunn at politiet vil spille en viktig rolle i
samfunnets samlede innsats knyttet til narkotika
også etter en slik reform som utvalget foreslår.
Under løsningen av sitt samfunnsoppdrag,
herunder i forbindelse med patruljering og
ordenstjeneste eller under etterforskningen av
andre mulige straffbare handlinger, for eksempel
trafikklovbrudd, kommer politiet regelmessig i
kontakt med personer som besitter eller er
påvirket av narkotika.
Utvalget mener som nevnt ovenfor i punkt 14.2
at den mest hensiktsmessige og naturlige løsningen er at bare politiet gis hjemler knyttet til
avdekking av avkriminaliserte narkotikalovbrudd.
Det bør også være forbeholdt politiet å ilegge
møteplikt for rådgivningsenheten som følge av lovbruddet, selv om handlingene det er tale om, ikke
lenger vil være straffbare. I punkt 14.3.2 nedenfor
behandler utvalget politiets avdekking av slike
saker. I punkt 14.3.3 behandles registering og
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pålegg. Punkt 14.3.4 og 14.3.5 omhandler henholdsvis registrering og klageadgang.

14.3.2 Avdekking
14.3.2.1 Krav om nødvendighet og
forholdsmessighet
Adgangen til bruk av straffeprosessuelle tvangsmidler i narkotikasaker er beskrevet i utredningens kapittel 9. Ved en slik avkriminalisering som
utvalget foreslår bortfaller de straffeprosessuelle
hjemlene for blant annet ransaking. Spørsmålet
blir da hvilke metoder og virkemidler politiet bør
kunne ta i bruk for å avdekke overtredelser.
Effektivitet (forstått som formålseffektivitet og
ressurseffektivitet) er et viktig hensyn ved utformingen av regelverket. Samtidig skal virkemiddelbruken være forholdsmessig og ikke mer inngripende enn nødvendig for berørte personer. Når
det gjelder straffeprosessuelle tvangsmidler, er
kravene om forholdsmessighet og nødvendighet
lovfestet i straffeprosessloven § 170 a. Krav om
nødvendighet og forholdsmessighet gjelder også
som krav til utførelsen av polititjenesten utenfor
straffesaker, jf. politiloven § 6 annet ledd:23

heving av forbudet mot narkotika, også etter en
avkriminalisering, tilsier at politiet må kunne
benytte egnede virkemidler for å avdekke ytterligere opplysninger i tilfeller der det er tilstrekkelig grunn til å tro at en person har befatning med
narkotika. Hvor langt politiet bør gå i å benytte virkemidler til avdekking i den enkelte sak, må vurderes i lys av de generelle kravene til nødvendighet og forholdsmessighet omtalt ovenfor. Det er
fremhevet i forarbeidene at politiet skal gjennomføre visitasjoner på en skånsom måte, særlig overfor «de deler av befolkningen som står i fare for å
bli utsatt for etnisk diskriminering».24
Det vil etter utvalgets mening være nødvendig
med systematiske opplæringstiltak og utarbeidelse av retningslinjer for politiets arbeid knyttet
til håndtering av bruk og tilhørende befatning
med narkotika innenfor utvalgets foreslåtte
modell.

14.3.2.2 Visitasjon av person, gjenstand eller
oppbevaringssted

Et viktig mål med reformen er å redusere stigmatisering av personer som bruker narkotika, særlig
personer med rusproblemer. Det er derfor viktig
at de overordnede strategier som politiet kan og
bør anvende for å avdekke bruk og tilhørende
befatning med narkotika i ulike målgrupper, forvaltes på en effektiv og hensynsfull måte. Politiets
virkemiddelbruk bør innrettes slik at den bidrar
til målet om å forebygge skadelig rusbruk, fremmer helsesøkende atferd og hindrer slik maktbruk som skaper og opprettholder stigmatisering.
Etter utvalgets syn er det ikke tilstrekkelig at
politiet reagerer kun overfor tilfeldighetsfunn av
narkotika, altså stoffer eller påvirkning som oppdages som følge av at politiet undersøker et annet
forhold. Behovet for en rimelig grad av hånd-

Avdekkingsbehovet for fysiske gjenstander (selve
stoffet) foreslås ivaretatt gjennom en ny bestemmelse i politiloven. Utvalgets flertall foreslår en
bestemmelse som gir adgang til å foreta visitasjon
dersom det er overveiende sannsynlig at en person innehar narkotika. Mindretallet, bestående av
utvalgsmedlem Swahn, mener at adgangen til å
undersøke etter den nye bestemmelsen bør rekke
like langt som dagens bestemmelser om straffeprosessuell ransaking, se hans dissens i utredningens kapittel 20.
Uttrykket «innehar» omfatter slik besittelse av
narkotika og slik oppbevaring av narkotika til
egen bruk som omfattes av utvalgets forslag til
avkriminalisering, se kapittel 13. Hvorvidt det er
sannsynlighetsovervekt for innehav må vurderes
konkret i den enkelte sak. Relevante holdepunkter vil for eksempel kunne være at personen fremstår påvirket av narkotika eller at det avdekkes
brukerutstyr som klart er til personens egen
bruk.
Uttrykket «visitere» brukes i politiloven §§ 7
annet ledd, 7 a første ledd og 10 annet ledd, og
uttrykket «visitere person» i utvalgets forslag skal
i utgangspunktet forstås på samme måte. I henhold til forarbeider til bestemmelser i politiloven
innebærer visitasjon av person «en ytre besiktigelse av personens kropp, samt undersøkelse av

23

24

«Politiet skal ikke ta i bruk sterkere midler
uten at svakere midler må antas utilstrekkelige
eller uhensiktsmessige, eller uten at slike forgjeves har vært forsøkt. De midler som anvendes, må være nødvendige og stå i forhold til
situasjonens alvor, tjenestehandlingens formål
og omstendighetene for øvrig.»

Se også de alminnelige instruksfestede kravene til blant
annet forholdsmessighet og nødvendighet for politiets
virkemiddelbruk i politiinstruksen kapittel 3.

Ot.prp. nr. 58 (2001–2002) Om lov om endringer i straffeloven og politiloven (tiltak mot ulovlig bruk av kniv og skytevåpen), kapittel 7.2.
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vedkommendes klær, veske og øvrige håndbagasje».25 Ved visitasjon etter bestemmelsen skal det,
etter utvalgets syn, ikke være adgang til avkledning av personen som ledd i visitasjonen. Uttrykket «gjenstand» i den foreslåtte bestemmelsen
synliggjør at også andre ting enn veske og håndbagasje som personen har med seg, kan undersøkes.
Etter politilovens visitasjonshjemler i §§ 7
annet ledd og 7 a første ledd kan politiet også visitere personens kjøretøy. I henhold til forarbeidene
til politiloven skal uttrykket «kjøretøy» omfatte
«minst enhver innretning som er bestemt til å
kjøre på bakken uten skinner, sml. vegtrafikkloven § 2 annet ledd».26 For effektivt å kunne
avdekke narkotika bør visitasjonsadgangen i disse
sakene etter utvalgets syn rekke lenger enn kun
personens klær, gjenstander i personens umiddelbare nærhet (veske, håndbagasje og lignende) og
personens kjøretøy. Visitasjonsadgangen bør også
kunne omfatte oppbevaringssteder personen disponerer. Utvalgets foreslåtte bestemmelse bruker
derfor uttrykket «oppbevaringssted», som skal
forstås likt som i straffeprosessloven § 192. Det er
lagt til grunn at dette omfatter «for eksempel siktedes bil, lystbåt, koffert i en oppbevaringsboks
eller et telt som mistenkte har slått opp og bruker».27
Hvor inngripende den enkelte visitasjon kan
være, innenfor rammene som trekkes opp ovenfor, vil avhenge av blant annet formålet med visitasjonen og de generelle kravene til politiets tjenesteutøvelse i politiloven § 6.
Etter det utvalget har fått opplyst, forekommer
det at ransaking og beslag av elektroniske bevis
(såkalt dataransaking) benyttes blant annet for å
avdekke omfanget av bruk av narkotika hos personer som er siktet for bruk eller besittelse til egen
bruk. I tillegg har utvalget fått forklart at metoden
har vært benyttet til å undersøke om det finnes
informasjon om mulige nettverk av brukere og
selgere av narkotika som eieren av mobiltelefonen
kan være tilknyttet. Dette skal ha omfattet opplysninger på mobiltelefonen til en person som er siktet for bruk av narkotika. Etter utvalgets syn er det
diskutabelt om en slik praksis er i henhold til gjeldende bestemmelser om straffeprosessuell ransaking. Utvalget kjenner ikke til systematisk inn25

26
27

Ot.prp. nr. 58 (2001–2002), kapittel 7.2, med videre henvisning til Ot.prp. nr. 79 (1998–99) Om lov om midlertidig endring i politiloven (utvidet adgang til visitasjon), s. 5.
Ot.prp. nr. 58 (2001–2002), kapittel 7.2.
Bjerke, Keiserud og Sæther (2011a) s. 677 (merknad 3 til
strpl. § 192).
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hentet kunnskap om det eventuelle omfanget av
slik praksis.
I lys av den utstrakte bruken av mobiltelefoner
og andre elektroniske datalagringsenheter, og
betydningen slik teknologi kan ha for personlig
utfoldelse og utviklingen av sosiale relasjoner, må
gjennomgang av mobiltelefoner anses som et ikke
ubetydelig inngrep i personens privatliv. Selv om
det kan finnes opplysninger lagret i en persons
mobiltelefon av betydning for å vurdere omfanget
av personens narkotikabruk, vil gjennomgang av
opplysninger på en persons mobiltelefon etter
utvalgets syn ikke være forholdsmessig, sett i lys
av at handlingen ikke lenger er straffbar. Det foreslås derfor ikke hjemmel for et slikt inngrep.
Salg av narkotika, og oppbevaring med sikte
på salg, er underlagt et strengt straffansvar etter
straffeloven § 231. Politiet er gitt betydelige straffeprosessuelle hjemler til ransaking og andre
etterforskningsmetoder med sikte på å avdekke
salg av narkotika. Disse hjemlene, som er nærmere omtalt i utredningens kapittel 9, omfatter
blant annet adgang til på nærmere vilkår å foreta
ransaking overfor tredjepersoner (en straffri kjøper). Slik metodebruk vil være tilgjengelig for
politiet også etter gjennomføringen av rusreformen for å etterforske og straffeforfølge personer
som selger narkotika og oppbevarer narkotika
som ikke er til egen bruk.
Modellen for avkriminalisering som utvalget
foreslår, vil etter utvalgets syn tydeliggjøre skillet mellom avdekking av befatning med narkotika til egen bruk og tilhørende befatning med
narkotika og etterforskning av personer som selger narkotika til andre. Førstnevnte har som formål å tilby hjelp til å håndtere et rusproblem og
forebygge en uheldig utvikling mot ytterligere
rusproblematikk og kriminalitet. Etterforskning
av salg har derimot blant annet som formål å
ramme distribusjonskjeden og omsetningen av
narkotika for å bidra til å begrense tilgjengeligheten av stoffene.
Det vil dessuten være adgang til ransaking
etter straffeprosesslovens bestemmelser dersom
det foreligger skjellig grunn til mistanke om oppbevaring av en mengde narkotika til egen bruk
som overskrider de terskelverdiene utvalget foreslår som avgjørende for straffbarhetsgrensen.
Terskelverdiene er beskrevet i kapittel 13.
Utvalget har vurdert om politiet bør gis
adgang til å foreta undersøkelse av bolig for å
avdekke avkriminalisert besittelse av narkotika til
egen bruk. Det har i denne forbindelse betydning
at Grunnloven § 102 forbyr husransakelse «unntatt i kriminelle tilfeller». Det er på det rene at

296
Kapittel 14

NOU 2019: 26
Rusreform – fra straff til hjelp

handlinger som omfattes av utvalgets foreslåtte
modell for avkriminalisering, ikke lenger er å anse
som kriminelle tilfeller, og det avgjørende tolkningsspørsmålet i denne sammenhengen er derfor hvor grensen går for å anse en gjennomsøkning etter narkotika som en husransakelse i
grunnlovsbestemmelsens forstand.
Uttrykket «husransakelse» i Grunnloven § 102
anses ikke bare å omfatte ransaking etter bestemmelsene i straffeprosessloven kapittel 15, og kan
omfatte andre former for undersøkelser ved tvang
av en persons bolig. Basert på Høyesteretts avgjørelse i Rt. 2004 s. 1723 avsnitt 45 må det legges til
grunn at «en fullstendig undersøkelse – om nødvendig i skuffer og skap og fra kjeller til loft – i et
privat hjem» vil være i kjerneområdet for bestemmelsen.28 Saken gjaldt grunnlovsmessigheten av
kontrollordningen hjemlet i våpenloven § 27 a.
Høyesterett kom til at ordningen ikke var grunnlovsstridig, og la vekt på at husundersøkelsen
kunne begrenses til bestemte steder i boligen
anvist av boligeieren, og at undersøkelsen var forhåndsvarslet.29
Utvalget legger til grunn at en hjemmel til å
undersøke en persons hjem med sikte på å
avdekke besittelse av narkotika til egen bruk bare
ville være egnet til å oppnå formålet dersom den
ga mulighet for en fullstendig undersøkelse, og
altså ikke kunne avgrenses til bestemte steder anvist
av beboeren selv, slik tilfellet er med kontroll etter
våpenloven § 27 a. I saker om narkotikalovbrudd
vil det videre åpenbart være lite formålstjenlig å
gjennomføre en undersøkelse dersom den skal
være forhåndsvarslet, slik tilfellet er med kontroll
etter våpenloven, jf. § 27 a annet ledd annet punktum.
Det må også tillegges vekt at formålet med
undersøkelsen kan gi opphav til en mistanke som
mange vil kunne oppleve som belastende, idet den
bygger på at politiet antar at personen innehar
narkotika. Det har tradisjonelt blitt tillagt vekt ved
tolkingen av Grunnloven § 102 hvorvidt formålet
med undersøkelsen er forbundet med en krenkende mistanke om at ulovligheter er begått.30
På grunnlag av disse momentene legger utvalget til grunn at en hjemmel til undersøkelse av
bolig utelukkende med sikte på å avdekke straffri,
men ulovlig befatning med narkotika til egen
28
29
30

Se også Norges institusjon for menneskerettigheter (2016).
Rt. 2004 s. 1723 avsnitt 46–47.
Se Rt. 2004 s. 1723 avsnitt 44 med videre henvisninger til
eldre juridisk litteratur. Se også Justisdepartementets
lovavdeling (2009), Norges institusjon for menneskerettigheter (2016) s. 19, og Stub (2009) s. 388–442.

bruk, ikke vil være forenelig med Grunnloven
§ 102. Såfremt mistanken utelukkende gjelder
befatning med narkotika til egen bruk, fremstår
undersøkelse av bolig etter utvalgets syn dessuten
i utgangspunktet som et uforholdsmessig inngrep
i den enkeltes privatliv og eventuelt også i privatlivet til andre i samme husstand.
Det vil derfor ikke være anledning til å visitere
eller på annen måte gjennomsøke personens bolig
med hjemmel i visitasjonsbestemmelsen som
utvalget foreslår.31
Utvalget legger til grunn at samfunnets behov
for avdekking av narkotika i noens hjem i tilstrekkelig grad kan oppfylles gjennom adgangen til å
gjennomføre straffeprosessuell ransaking av siktedes og andres bolig i anledning mistanke om
straffbare narkotikaovertredelser (salg med
videre), jf. straffeloven § 231 jf. straffeprosessloven kapittel 15, og gjennom den adgangen og
plikten til undersøkelse i et barns hjem som følger
av lov om barnevern § 4-3, eventuelt med politiets
bistand, jf. samme lovs § 6-8.

14.3.2.3 Rustesting
Der polititjenestepersoner i dag mistenker påvirkning av narkotika, vil de ofte forsøke å få personens frivillige medvirkning til en systematisk
undersøkelse som gjøres med metoden «tegn og
symptomer».32 Dette omfatter blant annet en vurdering av pupillstørrelse, tidsoppfatning og andre
observerbare tegn og symptomer på påvirkning
av et rusmiddel. En slik undersøkelse innebærer
ikke at det tas prøver av personens biologiske
materiale, og antas å være mindre inngripende
enn andre former for rustester.
Utvalget mener politiet bør gis adgang til å
foreta testing ved bruk av metoden «tegn og
symptomer» dersom en person fremstår som
påvirket av narkotika, og det er rimelig grunn til å
forsøke å bekrefte eller avkrefte dette.
Dersom politiet anser det overveiende sannsynlig at personen er påvirket av eller har brukt
31

32

Se hjemmelen til sivilrettslig undersøkelse av bolig etter
utlendingsloven § 103 første og annet ledd. Dette kan bare
gjøres der utlendingen enten har unnlatt å samarbeide i
henhold til lovens § 21 eller § 83, har ulovlig opphold som
omfattes av straffebestemmelsen i § 108 eller har unnlatt å
etterkomme pålegg etter § 21 eller § 83. Uaktsom eller forsettlig unnlatelse av å etterkomme pålegg gitt i medhold av
§ 21 eller § 83 rammes av straffebestemmelsen i § 108
annet ledd bokstav a. Forholdet mellom undersøkelseshjemmelen i utlendingsloven § 103 og Grunnloven § 102 er
omtalt i Prop. 138 L (2010–2011) kapittel 6.4.2.
For en beskrivelse av undersøkelsesmetoden, se Øiseth,
Kjeldsen og Sundvoll (2014).
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narkotika, enten på grunnlag av en «tegn og symptomer»-undersøkelse eller på grunnlag av andre
omstendigheter, skal personen gis tilbud om å
motbevise et slikt funn ved gjennomføring av foreløpig rustesting. Metoder for foreløpig rustesting
som er nevnt i vegtrafikkloven § 22 a første ledd,
vil kunne anvendes så langt de passer. Dette kan
for eksempel gjøres på stedet ved hjelp av en særskilt testpinne som personen plasserer i munnen.33 Hjemmelen er imidlertid teknologinøytral,
og testmetodene som tas i bruk, vil kunne endres i
takt med utviklingen av tilgjengelige testmetoder.
Der en slik foreløpig test viser et positivt resultat, skal personen for å bekrefte eller avkrefte inntaket av narkotika tilbys å gjennomføre utåndingsprøve, blodprøve, spyttprøve og klinisk legeundersøkelse, som etter vegtrafikkloven § 22 a annet
ledd. Hvilken testmetode som vil være relevant,
vil avhenge av omstendighetene i saken, herunder hvilket eller hvilke stoff det legges til grunn
at personen har inntatt, og hvor lang tid som har
gått siden inntaket. Personen har krav på å få tilbud om en slik prøve i den grad det foreligger en
tilgjengelig prøvemetode som er egnet til å opplyse saken. Det vil kunne oppstå tilfeller der en
kombinasjon av tiden som har gått mellom det
antatte inntaket og egenskaper ved stoffet som
antas inntatt, innebærer at ingen testmetode vil
være egnet til å bekrefte eller avkrefte inntaket. I
slike tilfeller vil det måtte bero på en konkret vurdering av omstendighetene i saken om beviskravet for oppmøtepålegg er oppfylt.
Utvalget foreslår altså ikke at det skal gis
hjemmel til å foreta prøvetaking uten personens
samtykke. Testing uten samtykke er et inngrep i
den personlige fysiske integriteten overfor den
det gjelder, og er ressurskrevende for politiet.
Bestemmelsene om testing som foreslås, ivaretar
imidlertid hensynet til den enkeltes behov for å
kunne motbevise det vedkommende mener er en
uriktig anklage.
Helsepersonelloven § 12 pålegger i dag lege,
helsesekretær eller bioingeniør å medvirke til
undersøkelse av ruspåvirkning etter anmodning
fra politiet i forbindelse med straffbare forhold.
Gjennomføring av rustesting ved fremstilling av
personen for helsepersonell uten personens samtykke ville derfor kreve en endring av helsepersonelloven § 12, eventuelt en ny § 12 b i loven,
som hjemler prøvetaking ved vedtak om undersøkelse av påvirkning av et narkotisk stoff. Endringen ville innebære at leger på samme måte
33

Prop. 9 L (2010–2011) s. 66 (merknad til vegtrafikkloven
§ 22 a).
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som i dag kunne bli pliktig til å medvirke til å
avklare om en ikke-samtykkende person har
brukt narkotika, men på et annet rettslig grunnlag. Dette ville reise en rekke prinsipielle spørsmål knyttet til forholdet mellom helsepersonell
og offentlige myndigheters håndhevingsoppgaver.
I utvalgets utkast til lovbestemmelse er det,
gjennom henvisning til vegtrafikkloven § 22 a
tredje ledd, forutsatt at blodprøve, spyttprøve og
klinisk legeundersøkelse foretas av lege, sykepleier, helsesekretær eller bioingeniør. Ettersom
undersøkelsen i de tilfellene som bestemmelsen
regulerer vil basere seg på samtykke fra personen
som skal undersøkes, legges det til grunn at det
ikke er nødvendig med noen særskilt bestemmelse
om medvirkningsplikt for slikt helsepersonell i
helsepersonelloven, utover det som følger av den
foreslåtte lovbestemmelsen. Det vises til merknader til paragrafen i kapittel 22.
Det presiseres for ordens skyld at forslaget
ikke påvirker gjeldende rett om straffeprosessuell
legemsundersøkelse etter straffeprosessloven
§ 157, som kan gjennomføres under etterforskningen av straffbare forhold. Utvalgets forslag om en
hjemmel til rustesting er heller ikke ment å
erstatte hjemmelen til testing av ruspåvirkning i
vegtrafikkloven § 22 a.
Etter gjennomført rustesting etter bestemmelsen skal funnet nedtegnes. Dette gjøres av hensyn
til notoritet, herunder med tanke på oppfølging av
personen etter pålagt oppmøte hos rådgivningsenheten for narkotikasaker. Nøyaktig hvordan
nedtegnelsen gjøres, har utvalget ikke funnet
grunn til å gå nærmere inn på, men det antas at
negativt funn kan nedtegnes i politiets operative
logg (PO-logg). Et positivt funn bør dokumenteres på en måte som er egnet som underlagsdokumentasjon for vedtak om oppmøteplikt (se
punkt 14.3.3 nedenfor).
I figur 14.1 er de foreslåtte virkemidlene til
politiets avdekking av bruk og innehav av narkotika utenfor straffesak, og sammenhengen med
beslag og vedtak om oppmøteplikt for rådgivningsenheten, visualisert i et flytskjema.

14.3.2.4 Beslag
Utvalget har mottatt innspill om og synspunkter
på hvorvidt politiet i alle tilfeller bør beslaglegge
brukerdoser med narkotika. Denne problemstillingen har blant annet aktualitet overfor opiatavhengige brukere, med tydelige abstinenssymptomer, som besitter en brukerdose heroin som
forventes konsumert i nær fremtid. Det kan hev-
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Vurdering av om det er
overveiende sannsynlig
at personen har brukt narkotika

Vurdering av om det er
overveiende sannsynlig at
personen innehar narkotika

Inngangsopplysninger
som gir rimelig grunn til å undersøke.
Dvs. tilfeldighetsfunn,
patruljens egen observasjon eller andre
objektive holdepunkter.

Samlet vurdering av foreliggende
opplysninger.

Samlet vurdering av foreliggende
opplysninger
Nei

Ja

Tilbud hvis ja

Ja

Nei

Vurdering av om det er
overveiende sannsynlig at
personen er påvirket av narkotika.
Ja

Nei

Undersøking/tester med metoden
«Tegn og symptomer» hvis
personen samtykker.
Andre indikasjoner.
Tilbud
hvis ja

Tilbud for å avkrefte narkotikabruk:

Positiv

Negativt funn

Frivillig foreløpig
rustest
på stedet

Visitasjon

Frivillig fremstilling
for rustest

Positivt
funn

Vilkår:
sannsynlighetsovervekt for at
personen har brukt narkotika,
eller innehatt eller ervervet
narkotika til egen bruk.
Alternativt at personen har
forsøkt å erverve eller bruke.

Negativt resultat

Positivt resultat
Pålegg om oppmøte
for rådgivende enhet for
narkotikasaker

Beslag
Innsending til Kripos for
destruksjon, evt. analyse.
Mulighet for politidistriktet selv til å
destruere visse beslag, som i dag.

Dersom det ikke er
sannsynlighetsovervekt for at
personen har brukt narkotika eller
innehatt narkotika til egen bruk
(alternativt forsøkt å erverve eller
bruke):
Personen dimmiteres og det
treffes ikke vedtak om
oppmøteplikt.

Figur 14.1 Oversikt over forslag til politiets virkemidler til avdekking av bruk og innehav av narkotika utenfor
straffesak.
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des at beslag av brukerdosen i en slik situasjon
kan medføre lidelse for brukeren, i form av abstinenssymptomer, og at det er en risiko for at vedkommende vil begå ulovlige eller uønskede
handlinger, for eksempel vinningskriminalitet
eller salg av seksuelle tjenester, for å finansiere en
ny brukerdose. En slik stressituasjon kan heller
ikke anses å redusere faren for overdose.
Flere forhold taler etter utvalgets syn likevel
for beslag der det avdekkes besittelse av narkotika. Et forhold er potensialet for skade som rusbruken kan innebære, herunder kriminalitet som
følger av beruselsen i seg selv. Et annet forhold er
spredningsfaren av stoffer med skadepotensial,
og et tredje er beslagenes betydning for samfunnets oversikt over mengde og type rusmidler som
til enhver tid konsumeres i befolkningen, samt
rusmidlenes styrkegrad. Beslag av stoffet understreker også at besittelse av narkotika fremdeles
er ulovlig, om enn ikke straffbart, og har således
en side til håndheving av forbudet. Til dette kommer at Norges folkerettslige forpliktelser etter
FNs narkotikakonvensjoner, som er nærmere
beskrevet i kapittel 7, tilsier at det vil være problematisk å etablere et formelt unntak fra beslagshjemmelen.
Etter utvalgets syn er den type situasjoner som
her er skissert, så sammensatte at de vanskelig kan
reguleres uttømmende. Det vil imidlertid, som i
dag, være rom for politiet til å vurdere skjønnsomheten av håndheving i konkrete tilfeller, se punkt
14.3.2.6 om politiets håndhevingsskjønn nedenfor.
Ved skjønnsutøvelsen bør det kunne ses hen til
praksis i forbindelse med adgang til brukerrom og
plassorientert samarbeid med andre aktører som
arbeider med åpne rusmiljøer.
Utvalget legger til grunn at beslag av narkotika bør sendes Kripos for registrering og
destruksjon, som i dag.34 Det er verdifullt at registrering av beslag gjøres samlet hos én instans, noe
som blant annet danner grunnlag for beslagsstatistikk. Utvalget foreslår ikke å endre ved politidistriktenes praksis på dette punkt når det gjelder
destruering av små beslag.
Per i dag skal beslaglagt narkotika som hovedregel analyseres. Analyse kan imidlertid unnlates i
saker som avgjøres med forelegg eller påtaleunnlatelse.35 Utvalget antar at stoffet i saker som omfattes av den foreslåtte modellen, så langt det lar seg
gjøre, bør søkes identifisert av personell i politidistriktet, uten at det må foretas analyse av stoffet hos

Kripos. Analyse ved Kripos bør imidlertid være tilgjengelig for saker der forholdene tilsier det.

34

36

35

Riksadvokatens rundskriv nr. 2/2014, avsnitt VI.
Riksadvokatens rundskriv nr. 2/2014, avsnitt VI.

14.3.2.5 Beslutningsmyndighet for visitasjon,
rustesting og beslag
De undersøkelsene utvalget foreslår å innføre
lovhjemler for, er av en slik art at de i noen tilfeller må kunne besluttes meget raskt for at undersøkelsens formål skal kunne oppnås. Gjennomføring av rustesting vil i mange tilfeller være tidskritisk av biologiske grunner, og en visitasjon vil
kunne bli formålsløs dersom den ikke kan gjennomføres umiddelbart.
Uten personens skriftlige samtykke kan visitasjon bare gjøres etter beslutning fra politimesteren eller den politimesteren gir fullmakt. Dersom det må antas at formålet med visitasjonen vil
forspilles ved oppholdet kan beslutningen likevel
treffes av politiet på stedet. Utvalget antar at det i
mange tilfeller vil kunne være slik at formålet
med undersøkelsen forspilles dersom den ikke
kan gjennomføres umiddelbart. Bestemmelsens
struktur synliggjør imidlertid utgangspunktet
om at personens samtykke bør forsøkes innhentet. Beslaglegging besluttes av politiet på stedet.
Når det gjelder rustesting, innebærer bestemmelsene at testing ved bruk av foreløpig test eller
fremstilling for prøvetaking er avhengig av personens samtykke. Utvalget foreslår at testing ved
bruk av tegn og symptomer kan besluttes av politiet på stedet.
14.3.2.6 Politiets håndhevingsskjønn
Politiets håndhevingsskjønn vil ha betydning for
antallet saker som kommer til den foreslåtte rådgivningsenheten, og vil kunne bidra til at ressurser prioriteres på en hensiktsmessig måte. Som i
dag bør det være en adgang for politiet til å vurdere hensiktsmessigheten av lovhjemlede inngrep når tjenestepersonen er stilt overfor en konkret situasjon hvor det fremstår sannsynlig at det
kan foreligge bruk av narkotika.36
Det finnes personer med avhengighetsforhold
til narkotika som overtrer narkotikalovgivningen
nærmest daglig, og som er kjenninger av så vel
politiet som offentlige helse- og velferdstjenester.
Det er lagt til grunn i forarbeidene til straffeloven
at politiet i praksis er «tilbakeholdende med å
pågripe og strafforfølge» personer i denne grupPolitiets skjønn med hensyn til hvorvidt situasjonen krever
inngripen, kalles også konduite.
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pen.37 Det er opplyst fra politiet selv at man ikke
prioriterer å «jage» kjente brukere per i dag.38
Det vil kunne være lite formålstjenlig å
pålegge personer med kjent omfattende bruk av
narkotika møteplikt for rådgivningsenheten hver
gang politiet får opplysning om at denne personen
har befatning med narkotika til egen bruk. Å reagere formelt i ethvert slikt tilfelle overfor kjente
brukere av narkotika ville kunne bidra til en opplevelse av vedvarende stress og fremstår heller
ikke hensiktsmessig med henblikk på å sikre personen adekvat helsehjelp.
For at ileggelse av møteplikt skal være hensiktsmessig i det enkelte tilfellet, må det derfor vurderes om det politifaglig fremstår nødvendig og formålstjenlig og innebærer riktig bruk av ressurser å
reagere formelt på overtredelsen. Ved vurderingen
bør det være et moment om det fremstår ønskelig
at personell med helse- og sosialfaglig kompetanse
i rådgivningsenheten kommer i en posisjon til å
samtale med vedkommende om personens behov
for helse- og velferdstjenester med videre.
Når det gjelder håndhevingsskjønnet i områder
der det er vedvarende åpne rusmiljøer, antas det at
det vil kunne være hensiktsmessig å fastsette nærmere bestemmelser om politiets håndheving i
instruks på lokalt nivå, i samråd med andre instanser som har oppgaver knyttet til rusmiljøet. Dette
vil kunne bidra til en god rolleavklaring mellom
politiet og helse- og velferdstjenester på stedet og
bidra til at bruken av rådgivningsenhetens ressurser prioriteres på en formålstjenlig måte.

14.3.2.7 Særlig om personer som får bistand av
politiet ved overdose
Utvalget er kjent med at oppfølging av personer
etter ikke-dødelige overdoser kan være av stor
betydning, fordi tidligere overdoseerfaring er en
prediktor for overdosedødsfall.39 Utvalget mener
det viktigste er at en bruker i en overdosesituasjon får adekvat hjelp på stedet og oppfølging i
ettertid.
37
38

39

Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28, s. 94.
Blant annet i muntlig innspill til utvalget fra politiet i Stavanger. Se også POD (2019a) s. 60:
«Politiets prioritet rettes ikke i like stor grad som tidligere mot anmeldelse av tunge rusavhengige for bruk og
besittelse av narkotika, noe som forklarer deler av reduksjonen i antall anmeldelser for overtredelse av legemiddelloven. Når denne gruppen først blir anmeldt for bruk og
besittelse av narkotika er det ofte hendelsesstyrt i forbindelse med andre straffbare forhold.»
Biong (2015).

Utvalget har vurdert om politiet bør gi pålegg
om oppmøteplikt for den foreslåtte rådgivningsenheten for brukere som de yter bistand til ved
overdoser. Det ligger i sakens natur at det vil være
en høy sannsynlighet for at legemiddellovens
bestemmelser er overtrådt i slike tilfeller. Hvorvidt det vil være hensiktsmessig for politiet å
ilegge et pålegg om møteplikt for det foreslåtte
myndighetsorgan i slike tilfeller, er imidlertid et
annet spørsmål.
Dersom ambulansepersonell eller annet helsepersonell allerede ser til personen, og personen
dermed allerede er i kontakt med helsetjenester,
vil videre oppfølging tilrettelegges som en del av
tiltaket om å utarbeide et pakkeforløp for oppfølging etter ikke-dødelige overdoser i Nasjonal overdosestrategi 2019–2022.40
Dersom ambulansepersonell eller annet helsepersonell ikke har sett til personen, kan det etter
omstendighetene være formålstjenlig at brukeren
ilegges en oppmøteplikt som kan legge til rette for
at vedkommende får adekvat oppfølging. Polititjenestepersonen må i slike situasjoner vurdere
om overdosepasienten er i en tilstand hvor vedkommende forstår pålegget og hva det innebærer.

14.3.2.8 Forholdet til forvaltningsloven
Politiets oppgaveløsing utenfor straffesaker omfattes av forvaltningslovens bestemmelser, jf. forvaltningsloven § 1. Et spørsmål er således om avgjørelser om visitasjon, beslag og testing skal anses
som enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Avgjørelser som treffes i forbindelse med avdekking av narkotika i utvalgets
foreslåtte modell vil treffes under utøvelse av
offentlig myndighet og gjelde rettigheter og plikter for bestemte personer. Etter utvalgets syn vil
de imidlertid ikke være enkeltvedtak, ettersom de
treffes som ledd i behandlingen av en sak som
kan munne ut i et vedtak om oppmøteplikt. Det er
dette eventuelle vedtaket om oppmøteplikt som vil
være realitetsavgjørelsen i saken, mens avgjørelsene knyttet til visitasjon, rustesting og beslag er
avgjørelser som fattes under sakens gang.41 Forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak i
lovens kapittel IV-VI får derfor ikke anvendelse på
disse avgjørelsene, men på det eventuelle vedtaket om oppmøteplikt, jf. lovens § 3 første ledd.
Partens adgang til å ivareta sine egne rettigheter
anses tilstrekkelig ivaretatt med de alminnelige
40
41

Helsedirektoratet (2019c).
Om denne vurderingen, se Rt. 2011 s. 1433, avsnitt 36 til 41,
med videre henvisninger.
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kravene som stilles til politiets tjenesteutøvelse.
Se også punkt 14.3.5 om klageadgang.
For det tilfelle at det som utvalget anser som
prosessledende avgjørelser skulle bli gitt status
som enkeltvedtak, for eksempel gjennom en særskilt bestemmelse om dette, burde det trolig gjøres unntak fra begrunnelsesplikten etter forvaltningsloven § 24 første og annet ledd. Det vises til
unntaket i forvaltningslovforskriften § 21 bokstav
b fra begrunnelsesplikten for påbud som gis av
politiet for å opprettholde ro og orden. Unntaket
må antas å ha en praktisk begrunnelse, ettersom
det for eksempel vil kunne være vanskelig for politiet å løse oppgaver på stedet dersom vedtak
måtte begrunnes skriftlig.42 Når det gjelder avgjørelser om visitasjon, rustesting og beslag i saker
som omfattes av utvalgets foreslåtte modell, vil
etter utvalgets syn de samme hensyn gjøre seg
gjeldende som ved påbud som gis for å opprettholde ro og orden.

14.3.3 Vedtak om oppmøteplikt for
rådgivningsenheten
14.3.3.1 Beviskrav
Et særskilt spørsmål er hvilken grad av bevismessig sikkerhet som bør kreves for at politiet skal
kunne gi pålegg om oppmøte for rådgivningsenheten.
For å reagere strafferettslig (herunder gjennom påtaleunnlatelse og såkalt ungdomskontrakt)
kreves det i dag at det er bevist utover enhver
rimelig tvil at personen har begått narkotikalovbruddet. Når bruk av narkotika, eventuelt erverv
og besittelse til egen bruk, først er avdekket, har
sakene et oversiktlig bevisbilde. Dette kommer til
syne blant annet ved den svært høye oppklaringsprosenten for overtredelser av legemiddelloven
§ 24.43
Ved en avkriminalisering vil politiets eventuelle avgjørelser om pålegg være sivilrettslige
avgjørelser. Det alminnelige beviskravet i sivilretten er sannsynlighetsovervekt, altså at det må
anses mer sannsynlig at personen har begått
handlingen, enn at dette ikke er tilfelle. Beviskravet er med andre ord lavere enn i strafferetten.
Unntak gjelder for sivilrettslige krav som baserer seg på et særlig belastende faktum, hvor det
42
43

Slik også Spurkland (2014) s. 63.
POD (2019a), s. 61 gir følgende oppklaringsprosenter for
årene 2014–2018: 90 prosent (2014), 90 prosent (2015), 88
prosent (2016), 86 prosent (2017) og 83 prosent (2018). Til
sammenligning var den generelle oppklaringsprosenten for
alle påtaleavgjorte lovbrudd i 2018 på 52 prosent.
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stilles strengere krav til bevisene, jf. Rt. 2005
s. 1322 avsnitt 28. I kjernen for en slik regel ligger
oppreisningskrav som bygger på at skadevolderen
har begått straffbare handlinger, for eksempel seksuelle overgrep eller drap, som vedkommende er
frifunnet for i en straffesak. Det er ikke slik at
ethvert straffbart forhold er tilstrekkelig til å
utgjøre et særlig belastende faktum. Normen
anvendes ikke relativt, det er altså ikke grunnlag
for å legge vekt på at personen saken gjelder, tilhører et belastet miljø, jf. Rt. 2005 s. 1322
avsnitt 28.
Utvalget finner ikke grunn til å fravike det
alminnelige beviskravet i sivilretten. Etter gjeldende rett er de handlingene bevistemaet gjelder,
blant de relativt sett mindre alvorlige straffbare
handlingene, og de er uten noen fornærmet i
strafferettslig forstand. Lovbruddenes karakter
skiller seg dermed betydelig fra slike handlinger
som i rettspraksis har blitt ansett å utgjøre et særlig belastende faktum. Til dette kommer at handlingene etter utvalgets forslag ikke lenger vil
utgjøre straffbare handlinger.
Vurderingen av hvilket beviskrav som bør legges til grunn, vil kunne stille seg annerledes dersom en konstatering av handlingen i seg selv
skulle kunne utløse straffelignende sanksjoner,
noe utvalget ikke foreslår.

14.3.3.2 Meddelelse av pålegg om oppmøte og
fastsettelse av oppmøtetidspunkt
Etter utvalgets syn er det ikke nødvendig med en
forkynning av pålegget etter bestemmelsene i
domstolloven. På samme måte som for innkalling
av mindreårige og deres foresatte til bekymringssamtale etter politiloven § 13 må det være tilstrekkelig at politiet på den mest hensiktsmessige måte
i den enkelte sak forsikrer seg om at meddelelsen
er mottatt av pliktsubjektet, uten at det nødvendigvis skal foretas en forkynning.44 Eventuelle konsekvenser av å unnlate å oppfylle oppmøteplikten, se
kapittel 15, må også fremgå av meddelelsen.
I Portugal-modellen, som utvalget særlig har
fått i oppdrag å vurdere, fastsetter politiet et
bestemt oppmøtetidspunkt for personen som har
brukt ulovlige rusmidler eller vært i besittelse av
slike rusmidler til egen bruk. En fordel ved en
slik løsning er at innholdet i pålegget umiddelbart blir avklart, og at oppmøtetidspunktet ligger
nær i tid, slik at det blir enklere å forholde seg til
for personen det gjelder. En utfordring er imid44

Se merknader til endring i politiloven § 13 i Ot.prp. nr. 106
(2001–2002), s. 56.
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lertid at politiet vil ha begrenset kunnskap om
kapasiteten i den rådgivende enheten for narkotikasaker som skal følge opp personen videre.
Under utvalgets studietur til Portugal, hvor utvalget besøkte en nemnd for fraråding av bruk av
narkotika (se omtale i utredningens kapittel 6),
ble det opplyst at det ikke sjelden forekom en
opphopning av personer som i løpet av helgen
var blitt pålagt av politiet å møte mandag
morgen. Det ble opplyst at ventetiden som følge
av dette kunne bli lang for enkelte. Denne erfaringen kan tilsi at politiet ikke bør fastsette et
bestemt tidspunkt for oppmøte uten at det skjer i
dialog med instansen der oppmøte skal skje. Se
nærmere om dette i kapittel 16.
Innenfor en norsk kontekst må det tas hensyn til at kapasitet, kompetanse og tjenestetilbud
vil kunne være svært forskjellig i ulike kommuner og regioner, og at dette kan få betydning for
hvordan pålegget helt konkret bør utformes.
Utvalget mener i utgangspunktet at formålet
med å pålegge oppmøte kan oppnås uten at det
nødvendigvis må fastsettes et bestemt tidspunkt i
pålegget. Utvalget anbefaler derfor at kommunen ved rådgivende enhet for narkotikasaker kan
tillegges myndigheten til å fastsette tidspunkt for
oppmøte og sende innkalling. Utvalget legger til
grunn at det bør etableres avtaler mellom politiet
og kommunen vedrørende prosessen fra pålegg
om oppmøte er ilagt av politiet, melding er avgitt
til kommunenes rådgivende enhet og innkalling
er formidlet fra enheten til den som skal møte.
Spørsmål om når oppmøte senest skal skje, og
hvordan innkalling kan formidles til vedkommende, omtales i utredningens kapittel 15.
Utvalget redegjør i kapittel 16 nærmere for
saksbehandlingsregler for rådgivende enhet for
narkotikasaker og gir en konkretisering av opplysninger enheten skal motta fra politiet.
Utvalget anser det ikke nødvendig å stille særskilte vilkår for kompetanse innad i politiet for
vedtaket om oppmøteplikt.

14.3.3.3 Forholdet til forvaltningsloven
Pålegg om oppmøte påfører personen saken gjelder, en handleplikt. Brudd på handleplikten kan
igjen lede til konsekvenser og faller dermed i
utgangspunktet inn under definisjonen av «enkeltvedtak», jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Pålegget kan riktignok ses som et forberedende skritt til den videre oppfølgingen av
personen saken gjelder, og kunne under en slik
synsvinkel ses som en prosessledende avgjørelse.
Prosessledende avgjørelser anses i utgangspunk-

tet ikke som enkeltvedtak, og dermed kommer
forvaltningslovens bestemmelser om klagerett
ikke til anvendelse i slike tilfeller.
Utvalget mener samlet sett de beste grunner
taler for å anse politiets ileggelse av pålegg i den
enkelte sak som et enkeltvedtak, og ikke (bare)
som en prosessledende avgjørelse. Det legges i
den forbindelse vekt på at politiets pålegg skaper
en rettslig forpliktelse for den det gjelder. Utvalget
peker også på at den videre oppfølgingen som vil
skje i forbindelse med det pålagte oppmøtet (det
vil si oppfølgingen av personen hos den rådgivende enheten), ikke nødvendigvis vil munne ut
i et enkeltvedtak. Det tilkommer dermed ikke noe
etterfølgende enkeltvedtak som politiets pålegg
kan anses som prosessledende for.
Utvalgets forslag innebærer at personen skal
underrettes om pålegget skriftlig, og at begrunnelsen fremgår av vedtaket. Krav til begrunnelsens innhold fremgår av forvaltningsloven § 25.
Begrunnelsen skal kort nevne
– lovbestemmelsen som er overtrådt,
– hvilket stoff personen har hatt befatning med,
og
– bestemmelsen om politiets adgang til å ilegge
oppmøteplikt for rådgivningsenheten (utkastet
§ 9c).
Når pålegget anses som et enkeltvedtak, vil det
som hovedregel gjelde et krav om forhåndsvarsling
etter forvaltningsloven § 16. Politiet vil i den
enkelte sak måtte vurdere om vilkårene for unntak
fra forhåndsvarsling etter § 16 tredje ledd bokstav a
er oppfylt, altså om varsling ikke er praktisk mulig
eller vil medføre fare for at vedtaket ikke kan
gjennomføres. Utvalget antar at dette unntaket vil
kunne komme til anvendelse i mange saker.45
Se punkt 14.3.5 om klageadgang.

14.3.4 Registrering av saksbehandling
i politiregister
I tilfeller der politiet avdekker ulovlig bruk og tilhørende befatning med narkotika, bør opplysninger om kontakten med politiet registreres. En
slik registrering vil være nødvendig for å sikre
etterrettelighet (notoritet) om politiets arbeid,
herunder om kontakten som fant sted mellom
politiet og den enkelte bruker, eventuelle undersøkelser som er foretatt i den forbindelse, og
eventuelt beslag og tilintetgjøring av rusmidler.

45

Se Spurkland (2014) s. 62–63, for en tilsvarende vurdering
om vedtak om bortvisning etter politilovens bestemmelser.
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Et annet formål med innhenting av opplysninger er at opplysningene skal danne grunnlaget
for politiets pålegg om oppmøte for den rådgivende enheten for narkotikasaker som foreslås
opprettet som en reaksjon på overtredelse av
narkotikalovgivningen, se utredningens kapittel
15 om reaksjonsmodell med videre og kapittel 16
om forankring, innretning og kompetansekrav i
modellen med videre. Hensynet til effektiv saksbehandling taler for at politiet registrerer enkelte
opplysninger som kan videreformidles til enheten
som grunnlag for den innledende saksbehandlingen der.
Det vises til drøftelsen i kapittel 18 av problemstillinger knyttet til registrering og tilgang til opplysninger i forbindelse med politiets forvaltningsoppgaver.

14.3.5 Klageadgang
Politiets saksbehandling utenfor straffesak omfattes av forvaltningsloven, jf. forvaltningsloven § 1.
Avgjørelser om undersøkelse, beslag og testing,
se punkt 14.3.2 ovenfor, utgjør etter utvalgets syn
ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b, da det er tale om prosessledende avgjørelser, se punkt 14.3.2.8 ovenfor. Det
vil imidlertid være mulighet til å benytte de alminnelige ordningene som finnes for å ta opp feil som
enkeltpersoner mener er begått av politiet. Dette
kan gjøres ved direkte henvendelse til politidistriktet eller, dersom personen mener at en tjenesteperson har begått en straffbar handling, gjennom en anmeldelse til Spesialenheten for politisaker. Dersom disse avgjørelsene skulle bli ansett
som enkeltvedtak, bør de innlemmes i unntaksbestemmelsen i forvaltningslovforskriften § 30
første ledd bokstav a, som etter gjeldende rett fastsetter at klagerett etter forvaltningsloven § 28
ikke gjelder for påbud som treffes av politiet for å
opprettholde ro og orden.
Det vil derimot være klagerett for selve vedtaket om oppmøteplikt, som etter utvalgets syn
utgjør et enkeltvedtak. Uenigheter knyttet til prosessledende avgjørelser vil kunne behandles i en
eventuell klagesak om vedtaket om oppmøteplikt.
Etter forvaltningsloven § 42 vil det være opp til
politiet og eventuelt Politidirektoratet å avgjøre
om en klage skal gis oppsettende virkning. Oppmøtet for rådgivende enhet bør finne sted snarlig
etter politiets pålegg, og utvalget antar derfor at
en klage bare unntaksvis, hvis særlige grunner
taler for det, bør gis oppsettende virkning.
Når det gjelder politiets lagring av opplysninger i politiets register, vil personen kunne
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kreve retting eller sletting etter bestemmelsene i
politiregisterloven kapittel 8 og 9, og politiregisterforskriften. De nærmere enkelthetene om
dette vil avhenge av hvordan opplysningene
lagres, som drøftet i kapittel 18.

14.4 Vurdering av hvorvidt personer
som bryter lov eller forskrift under
påvirkning av alkohol, skal inngå
i modellen
Det følger av mandatet at utvalget skal vurdere
hvorvidt personer som bryter lov eller forskrift
under påvirkning av alkohol, skal inngå i modellen. I utgangspunktet er mandatets formulering
noe utfordrende, da bruk av narkotika skiller seg
fra bruk av alkohol. Forskjellen i stoffenes rettslige status vil fortsatt gjøre seg gjeldende etter
reformen. Videre vil formuleringen «brudd på lov
og forskrift» spenne over et meget bredt felt av
ulike lovbrudd.
Utvalget ser mandatets ordlyd i lys av at reformen – dersom den bare gjøres gjeldende for
narkotika – kan oppfattes uten tilstrekkelig grunn
å forskjellsbehandle brukere av narkotika og brukere av alkohol: En person som tas for bruk og tilhørende befatning med narkotika til egen bruk,
skal kunne ilegges oppmøteplikt for helsetjenesten og underforstått motta helsetjenester,
uavhengig av omfanget av bruk og hvorvidt det i
det hele tatt foreligger et hjelpebehov. En person
som har en skadelig og problematisk bruk av
alkohol som bringer personen i det offentliges
søkelys, skal derimot ikke kunne ilegges tilsvarende møteplikt og med det ikke få samme tilbud
eller tilgang til helsetjenester.
Mandatets henvisning til «personer som bryter lov/forskrift grunnet beruselse eller påvirkning av alkohol» favner svært vidt og rommer i
utgangspunktet så ulike lovbrudd som drap, ruspåvirket kjøring og forulemping av offentlig tjenestemann dersom lovbruddet kan sies å skyldes
beruselse eller påvirkning av alkohol. Det fremstår unødvendig å gå inn i en drøftelse av om alle
slike lovbrudd skal tas inn i utvalgets foreslåtte
modell.
Kriminelle handlinger som begås under påvirkning av alkohol, vil, i likhet med de samme
handlinger begått under påvirkning av narkotika,
regelmessig kreve reaksjoner av en karakter som
ligger utenfor en slik sivilrettslig modell som utvalget foreslår, se også utredningens kapittel 15.
Utvalgets oppfatning er at slike handlinger bør
føre til en adekvat reaksjon selv om de har en sterk

304
Kapittel 14

NOU 2019: 26
Rusreform – fra straff til hjelp

relasjon til et underliggende rusproblem. Dette er
en oppgave som ligger til straffesakskjeden.
Utvalget understreker betydningen av at innsatte i fengsler, eller personer som gjennomfører
soning utenfor fengsel, får tilgang til adekvat rusbehandling og oppfølging samt at alternative
straffereaksjoner brukes og videreutvikles på en
måte som møter rusproblemer som medvirkende
årsak til domfeltes kriminalitet.
En praktisk viktig form for lovbrudd som
skyldes påvirkning av alkohol, er ruspåvirket kjøring, jf. vegtrafikkloven § 31, jf. § 22. Som reaksjon mot slike lovbrudd kan det i dag gis fullbyrdingsutsettelse av en idømt straff på den betingelse at personen gjennomfører program mot
ruspåvirket kjøring (tidligere kjent som promilleprogram), jf. straffeloven § 37 første ledd bokstav
f. Utvalget ser det ikke som aktuelt å endre
straffansvaret for ruspåvirket kjøring og anser
det ikke nødvendig å innta reaksjoner for slike
lovbrudd i den modellen utvalget foreslår, hva
enten lovbruddet skyldes påvirkning av alkohol
eller narkotika.
Omsetning og bruk av alkohol er underlagt
streng regulering gjennom alkoholloven og alkoholforskriften. Herunder er det etter loven belagt
med bøter eller fengsel inntil seks måneder å
drikke alkohol på offentlig plass og på et innenriks
transportmiddel for allmennheten, jf. alkoholloven
§ 10-1 jf. § 8-9 første ledd nr. 5 og 6. Det ligger ikke
i utvalgets mandat å vurdere om samfunnets reaksjoner på straffbart inntak av alkohol skal endres
fra straff til helserettede tiltak. Omfanget av bruk
av alkohol i befolkningen,46 og omfanget av brudd
på alkoholloven § 8-9 første ledd nr. 5 om drikking
på offentlig plass, for eksempel i parker om sommeren, tilsier at det ville være et meget stort antall
personer som ville kunne kvalifisere til inntak i
reaksjonsmodellen. Det betyr at saksmengden vil
kunne bli ressurskrevende og vanskelig å håndtere for tjenesteapparatet, uavhengig av hvordan
modellen organiseres.
Når brudd på alkoholloven § 8-9 første ledd
ved ulovlig drikking av alkohol fremstår så vidt
utbredt, er det også grunn til å anta at det vil være
en høy andel av denne gruppen lovbrytere som
ikke har behov for helse- og velferdstjenester.
46

83 prosent av den voksne befolkningen oppga at de hadde
drukket alkohol i løpet av siste 12 måneder, mens 36 prosent oppga å ha drukket alkohol ukentlig. Andelen høykonsumenter (15 alkoholenheter per uke for menn og 10 enheter for kvinner) var henholdsvis 14 prosent for menn og
12 prosent for kvinner i 2017, se Bye (2018). Oslo legevakt
oppgir at de oppsøkes av om lag 3 000 pasienter med rusmiddelforgiftninger årlig. De aller fleste har inntatt alkohol.
Se Den norske legeforenings nettside (2018).

Dersom slike personer skulle tas inn i modellen
på grunnlag av ulovlig drikking, ville det kunne
legge beslag på ressurser til saker om bruk og
besittelse av narkotika. Dette ville være uheldig,
all den tid foranledningen for utvalgets foreslåtte
modell er at den skal erstatte dagens bruk av
strafferettslige reaksjoner mot befatning med
narkotika.
Utvalget legger til grunn at personer som
begår kriminalitet, eller som gjentatte ganger
bortvises eller innbringes av politi som følge av
alkoholberuselse, i mange tilfeller vil kunne ha
behov for hjelp til å avslutte eller redusere sin
alkoholbruk. Utvalget kan ikke finne tall for antall
innbringelser etter politiloven § 9 eller for hvor
mange som overføres til helsetjenesten, for
eksempel legevakt eller rusakutt i spesialisthelsetjenesten, der dette finnes. Når dette omhandler
barn og unge, varsles ofte foresatte eller barneverntjenesten, men overfor unge voksne og
voksne er det svært uklart hva slags oppfølging
eller tilbud som gis utover overnatting i arrest
eller på legevakt. På samme måte som politiet og
kommunene samarbeider om lokale kriminalitetsog rusforebyggende tiltak, kunne et tilsvarende
samarbeid etableres hva angår personer som gjentatte ganger innbringes av politiet etter politiloven
§ 9 eller bortvises etter § 7 for forstyrelse av ro og
orden. Ettersom en slik ordning går noe utenfor
utvalgets mandat, avstår utvalget fra å utarbeide et
mer konkret forslag til hvordan et slikt samarbeid
kan gjennomføres.

14.5 Forholdet mellom straffeforfølging
i tilknytning til lovbrudd begått
under påvirkning av narkotika
og pålegg om oppmøte for
rådgivningsenheten
I de tilfeller der politiet på samme tid avdekker
narkotikabruk (samt slik befatning med narkotika
til egen bruk som utvalget foreslår å avkriminalisere) og mulige straffbare forhold som politiet finner rimelig grunn til å etterforske, oppstår spørsmålet om hvorvidt pålegg om oppmøteplikt skal
kunne ilegges parallelt med straffeforfølgingen.
Utvalget har ikke funnet grunn til å vedta
bestemmelser som er til hinder for dette. Pålegget
om oppmøteplikt retter seg da mot den avdekkede
ikke-straffbare bruken og befatningen med narkotika, mens straffeforfølgingen retter seg mot de
straffbare forholdene som avdekkes.
Hvorvidt to slike parallelle prosesser bør
iverksettes, vil imidlertid bero på en helhetlig vur-
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dering hos politiet. Noen relevante momenter ved
vurderingen vil kunne være hvilken grad av sammenheng det er mellom kriminaliteten og rusen,
hvorvidt det fremstår sannsynlig at personen vil
bli tilbudt en alternativ straffereaksjon som retter
seg mot rusbruken, hvorvidt personen vil bli
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pågrepet og fremstilt for varetektsfengsling, og
hvorvidt det fremstår hensiktsmessig at personen
får oppfølging gjennom rådgivningsenheten i
tiden som går fra hendelsestidspunktet og frem til
en eventuell straffesak vil bli avgjort.
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Kapittel 15

Samfunnets reaksjoner på bruk av narkotika
15.1 Innledning
Regjeringens intensjon med rusreformen er å
«endre myndighetenes reaksjoner mot personer
som tas for bruk og besittelse av narkotika fra
straff til hjelp, behandling og oppfølging». Det
sentrale virkemiddelet for å oppfylle denne intensjonen er å overføre ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av narkotika til egen
bruk fra justissektoren til helsetjenestene. I mandatet gjengis også en formulering fra regjeringens
politiske plattform fra 20181 om at politiet skal
kunne pålegge at den rusavhengige skal møtes
med helserettede tiltak, og at manglende oppfølging vil medføre sanksjoner.
Utvalget foreslår en modell der helse- og
velferdstjenestene ikke forvalter sanksjoner av
straffelignende karakter, og der politiet ikke kan
pålegge noen å motta helsehjelp som ellers krever
samtykke etter helselovgivningen. I dette kapitlet
redegjør utvalget for vurderingene som leder
frem til en slik konklusjon.
Som nevnt i utvalgets forståelse av mandatet i
utredningens kapittel 1, ser ikke utvalget at ovennevnte formulering begrenser reformens omfang
til å omfatte personer med en diagnostisert rusavhengighet. Utvalget anser heller ikke at denne
formuleringen medfører at politiet skal gis hjemler til å pålegge en person å motta helsehjelp (eller
andre velferdstjenester), eller at politiet skal ha
myndighet til å instruere helse- og velferdstjenester til å yte slik hjelp. Slike hjemler ville
bryte med grunnleggende prinsipper i helse- og
velferdstjenestene og ville videre føre til en uheldig rollesammenblanding. Det ville også medføre
endringer i helsetjenestens muligheter til å vurdere og prioritere pasienter. Videre ser utvalget
det som en lite aktuell mulighet at manglende
oppfølging av et tjenestetilbud som er gitt etter
samtykke, skal kunne medføre sanksjoner.
Utvalget er gitt i oppdrag å utrede en modell
for gjennomføring av reformen, herunder hvilke
1

Regjeringen 2018.

reaksjoner som skal gis ut fra den enkeltes livssituasjon, alvorlighetsgrad av rusproblem og individuelle behov. Utvalget foreslår en ny, tredelt
reaksjonsmodell, der (1) politiet gis myndighet til
å ilegge en person møteplikt for et offentlig organ
(rådgivende enhet for narkotikasaker), (2) det
pålagte møtet med rådgivingsenheten gjennomføres og etterfølges av (3) et påfølgende samtykkebasert tjenestetilbud i form av helse- og velferdsrettede tiltak basert på den enkeltes tjenestebehov og rettigheter. Selve gjennomføringen av
det pålagte oppmøtet og det videre tjenestetilbudet, det vil si modellens punkt (2) og (3), er
beskrevet nærmere i kapittel 16.
I det følgende gjør utvalget først rede for sin
forståelse av mandatets uttrykk «reaksjoner»,
«sanksjoner» og «helserettede tiltak» i punkt 15.2.
Deretter beskrives skillet mellom hva politiet kan
pålegge og helse- og velferdsrettede tiltak i punkt
15.3 og prinsippene om samtykke og brukermedvirkning i helse- og velferdsretten i punkt 15.4.
Utvalget redegjør så for forholdet mellom
sanksjon og straff på den ene siden og helsehjelp
og andre velferdstjenester på den andre siden,
herunder utvalgets synspunkter på hvorvidt det i
utvalgets modell bør åpnes for reaksjoner som har
preg av sanksjon, sett i lys av reformens formål og
prinsippet om samtykkebaserte helsetjenester i
punkt 15.5. Her gjøres det også rede for utvalgets
vurderinger av hvorvidt det er formålstjenlig å
benytte sanksjoner ved manglende oppfølging av
hjelpetilbud, og hvorvidt det skal gis «trinnvis
skjerpede» reaksjoner ved gjentatte overtredelser
av forbudet.
Punkt 15.6 omhandler narkotikabruk hos barn
og unge spesielt. I punkt 15.7 gjøres det rede for
utvalgets synspunkter på hvorvidt alternative
straffereaksjoner skal inngå i utvalgets foreslåtte
modell. Punkt 15.8 behandler spørsmålet om
hvorvidt adgangen til bruk av tvang og kontroll i
helse- og velferdstjenestene bør utvides.
I punkt 15.9 presenterer utvalget sitt forslag til
ny modell for hvordan samfunnet skal reagere
overfor personer som overtrer forbudet mot bruk

NOU 2019: 26
Rusreform – fra straff til hjelp

og tilhørende befatning med narkotika til egen
bruk etter rusreformen, avgrenset til omtale av
forhold knyttet til oppmøteplikten. Utvalget presenterer sitt prinsipale syn om at det ikke er hensiktsmessig å reagere med administrative sanksjoner på unnlatt oppmøte. For det tilfelle at et en slik
sanksjon, for eksempel i form av et gebyr, skulle
anses som nødvendig for å oppfylle Norges forpliktelser etter FNs narkotikakonvensjoner (se utredningens kapittel 7), gir utvalget likevel uttrykk for
sitt syn på rammene for et slikt gebyr.

15.2 Mandatets uttrykk «reaksjoner»,
«sanksjoner» og «helserettede
tiltak»
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I Sanksjonsutvalgets utredning er følgende
definisjon, som utvalget i det vesentlige kan slutte
seg til, lagt til grunn:
«En sanksjon er en negativ reaksjon som kan
ilegges av offentlig myndighet med hjemmel i
lov, som retter seg mot en begått overtredelse
av lov, forskrift eller individuell avgjørelse, og
som har et hovedsakelig eller vesentlig pønalt
formål.»3
Med pønalt menes her «straffende».4 Det karakteristiske for en sanksjon er at den er tilbakeskuende. Den utløses av en normovertredelse, og formålet er å påføre gjerningspersonen et onde som
en reaksjon mot overtredelsen.

15.2.1 Reaksjoner
Uttrykket «reaksjon» kan tillegges en snever betydning, slik at det viser til handlinger og vedtak som
utløses av et lovbrudd eller annet normbrudd, og
som er reaktivt i relasjon til det ulovlige ved handlingen saken gjelder. Innenfor en slik forståelse av
uttrykket «reaksjon» faller for eksempel straffereaksjoner og administrative sanksjoner på lovbrudd. Av årsaker som drøftes i dette kapitlet,
mener utvalget at det ville være uheldig dersom
helse- og velferdstjenestene skulle tillegges myndighet, og eventuelt også en tjenestemessig plikt,
til å treffe beslutning om reaksjoner i snever forstand overfor pasienter og brukere på grunnlag
av bruk av narkotika.
Uttrykket «reaksjon» kan også brukes i en
videre forstand, der også andre handlinger og
vedtak foranlediget av en persons bruk av narkotika, som ikke nødvendigvis er reaktive i relasjon
til det ulovlige ved handlingen, omfattes. Helseog velferdstjenestene iverksetter allerede i dag
en rekke tiltak, så vel proaktivt forebyggende
som reaktive, som utløses av enkeltpersoners
bruk av rusmidler. Dette kan sies å utgjøre en
del av samfunnets reaksjoner på befatning med
narkotika i en slik videre forstand. Der det i
utredningen tales om en foreslått reaksjonsmodell eller lignende, benyttes uttrykket «reaksjon» i en slik videre forstand.

15.2.2 Sanksjoner
I mandatet benyttes uttrykket «sanksjoner». En
sanksjon kan defineres som «[e]n negativ eller
positiv reaksjon på noens atferd». I dagligtale «er
det vanlig å oppfatte sanksjoner først og fremst
som negative reaksjoner rettet mot uønsket atferd
eller avvik».2

15.2.3 Helse- og velferdsrettede tiltak
Mandatet bruker videre uttrykket «helserettede
tiltak». Dette uttrykket har ingen entydig og autoritativ rettslig eller faglig definisjon. Utvalget har
drøftet om uttrykket viser til et meningsinnhold
som sammenfaller med begrepet «helsehjelp» slik
dette er definert i pasient- og brukerrettighetsloven5 § 1-3 bokstav c: «handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål, og som er utført av helsepersonell».
En slik definisjon omfatter med andre ord bare
handlinger utført av en bestemt personkrets
(helsepersonell), og det ligger i sakens natur at
det skjer basert på en helsefaglig vurdering. Etter
utvalgets syn fremstår det unaturlig å legge til
grunn en så snever definisjon av uttrykket «helserettede tiltak», slik det er brukt i mandatet.
Variasjonene mellom enkeltpersoner og grupper av personer som har brukt narkotika, innebærer etter utvalgets syn at det bør anlegges et
bredt perspektiv på hvilke tiltak som skal kunne
tilbys den enkelte, basert på en individuell vurdering. Dette bør ikke være låst til slike tiltak som
regnes som helsehjelp etter helselovgivningen.
Utvalgets forståelse understøttes av følgende setning i mandatet (punkt 2): «Den valgte modellen
må sikre at tjenester og tilbud som i dag rettslig
og organisatorisk ligger til kommunesektoren,
spesialisthelsetjenesten og andre relevante sektorer, som arbeids- og velferdssektoren, barne2
3
4
5

Tjora (2005–2007).
NOU 2003: 15 Fra bot til bedring – Et mer nyansert og effektivt sanksjonssystem med mindre bruk av straff s. 20.
Elden (2018).
Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter.
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vernet, utdanningssektoren mv, kan inngå i tilbudet til den enkelte bruker.»
Dette er betydningsfullt fordi modellen også
skal omfatte brukere av narkotika som ikke nødvendigvis har behov for helsehjelp for rusproblematikk slik «helsehjelp» er definert i lov om pasient- og brukerrettigheter. Mange kan i tillegg til
eller i stedet for helsehjelp ha behov for økonomiske ytelser fra sosialtjenesten, hjelp til å finne
bolig eller bistand til å komme inn i arbeids- eller
utdanningsløp. For andre kan det tenkes at det
ikke foreligger et aktuelt behov for bistand eller
tjenesteyting av noe slag fra det offentlige.
Utvalget legger derfor til grunn at uttrykket
«helserettede tiltak» må omfatte, men ikke kan
avgrenses til, helsehjelp slik dette er definert i pasient- og brukerrettighetsloven.
Utvalget finner det hensiktsmessig å betegne
relevante tilbud og tiltak som kan gis av instanser
utenfor helse- og omsorgstjenesten, samlet sett
som «velferdstjenester» og benytter uttrykket
«helse- og velferdsrettede tiltak» som en samlebetegnelse for tjenester og tilbud som skal kunne
gis den enkelte innenfor den foreslåtte modellen.
Det vil føre for langt å angi uttømmende alt som
kan anses som relevante helse- og velferdsrettede
tiltak. Vesentlige tjenestetilbud som omfatter, eller
direkte retter seg mot, personer med rusproblematikk, er imidlertid beskrevet i utredningens
kapittel 5. Utvalget vil likevel peke spesielt på
barneverntjenesten, da utvalgets modell tillegger
barneverntjenesten en særlig rolle, se også utredningens kapittel 16.

15.3 Skillet mellom politiets pålegg og
helse- og velferdsrettede tiltak
Utvalget trekker et prinsipielt skille mellom reaksjoner (i snever forstand) på ulovlig bruk og tilhørende befatning med narkotika, samt hjemler for
eventuelle inngripende virkemidler knyttet til
avdekking av dette, se utredningens kapittel 14, og
de tiltak som omfatter hjelp, behandling og oppfølging knyttet til den enkeltes rusmiddelbruk (helseog velferdsrettede tiltak). En person vil kunne ha
en rett til helse- og velferdsrettede tiltak basert på
en medisinskfaglig, sosial og psykososial vurdering
av behandlings- og oppfølgingsbehov. Dette kan for
eksempel omfatte rett til tjenester fra primærhelsetjenesten eller behandling i spesialisthelsetjenesten
etter pasient- og brukerrettighetsloven.6 Det kan
6

Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter
§§ 2-1 a annet ledd, 2-1 b annet ledd og 2-2 første ledd.

også være krav på ytelser etter sosialtjenesteloven.
Slike tjenester skal i utgangspunktet bare ytes med
samtykke fra den det gjelder.
Det ville harmonere dårlig med den etablerte
ansvarsfordelingen mellom offentlige etater, og
heller ikke være formålstjenlig, å gi politiet hjemmel til å pålegge en person å motta slike tjenester.
Dette ville kunne føre til at pålegg ble gitt uten
nødvendig helse- og sosialfaglig kompetanse, og
til at alminnelige regler om ressursprioritering og
frivillighet innen helse- og velferdstjenestene ble
satt til side av en utenforstående etat.
Disse vurderingene kan riktignok synes å stå i
et visst spenningsforhold til noen av dagens alternative straffereaksjoner, hvor påtalemyndigheten
eller domstolene kan stille som vilkår for en betinget straffereaksjon at personen tar imot behandling for et rusproblem. Alternative straffereaksjoner med slike vilkår anvendes imidlertid etter innhentet samtykke fra personen saken gjelder, og
ofte i samråd med helse- og velferdstjenestene
eller på grunnlag av tilsagn om for eksempel
mulighet for døgnopphold i en institusjon.7
Innholdet i et pålegg overfor personer som er
tatt for bruk, innehav og erverv av narkotika til
egen bruk, bør etter utvalgets syn begrenses til en
oppmøteplikt i helse- og omsorgstjenesten i kommunen, i en foreslått ny lovpålagt funksjon kalt
rådgivende enhet for narkotikasaker. Dette er
beskrevet nærmere i punkt 15.8 og kapittel 16.
Etter utvalgets syn vil en hjemmel til å gi pålegg
om oppmøte i seg selv innebære en reaksjon på
overtredelser av forbudet mot bruk av narkotika.
Gjennom kontakten som oppnås gjennom oppmøteplikten, kan helsetjenesten komme i posisjon
til å vurdere behovet for, og samtidig kunne tilby,
helse- og velferdstjenester. Utvalget legger til
grunn at helse- og velferdstjenestene følger sine
alminnelige prinsipper for vurdering av tjenestebehov og ikke iverksetter tiltak overfor en person
på grunnlag av bruk av narkotika med mindre det
foreligger et faktisk tjenestebehov. I tillegg må
personen det gjelder, samtykke til å motta slike
7

Påtaleunnlatelse på vilkår av gjennomføring av ruskontrakt/ungdomskontrakt bygger på et samtykke fra den det
gjelder. I forbindelse med narkotikaprogram med domstolskontroll skal det gjennomføres en personundersøkelse
som innebærer innhenting av samtykke fra siktede til narkotikaprogrammet, jf. forskrift om narkotikaprogram med
domstolskontroll § 6. Ved anvendelsen av straffegjennomføringsloven § 12 om gjennomføring av straff i institusjon
legges det vekt på domfeltes motivasjon, og det anses som
en forutsetning at den domfelte samtykker til nødvendig
informasjonsutveksling, herunder opphevelse av taushetsplikt, mellom kriminalomsorgen og institusjonen, jf. Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (2008), lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015, kapittel 12.3.
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tjenester, eventuelt må vilkårene for bruk av tvang
overfor personer som på grunn av sin rusmiddelbruk utsetter seg selv for fare, jf. helse- og
omsorgstjenesteloven kapittel 10 om tvangstiltak
overfor rusmiddelavhengige, eller hjemlene i tilsvarende lovverk, være oppfylt.8 Utvalget foreslår
ingen nye tvangshjemler for rådgivningsenheten
som personen ilegges en oppmøteplikt for.
På denne måten går det et viktig prinsipielt og
praktisk skille mellom virkeområdet og rettsgrunnlaget for politiets pålegg og de tiltakene som
eventuelt iverksettes av helse- og velferdstjenestene i anledning enkeltpersoners bruk av
narkotika.

15.4 Krav til samtykke, medvirkning og
informasjon
15.4.1 Samtykke til helse- og velferdsrettede
tiltak
Enhver har rett til respekt for sitt privatliv, jf.
Grunnloven § 102, Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 8 og FNs
konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP)
artikkel 17. På helserettens område innebærer
dette at pasienten har en selvbestemmelsesrett
over egen kropp og helse, som omfatter en rett til
å nekte å ta imot behandling.9
Dette er reflektert i norsk helselovgivning.
Helsehjelp, inkludert helsehjelp for rusproblemer,
kan bare gis med pasientens eller brukerens samtykke, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 4-1.
Helsehjelp uten samtykke kan likevel ytes i
enkelte situasjoner der det foreligger en uttrykkelig lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag.
Slike bestemmelser finnes for eksempel i helseog omsorgstjenestelovens kapittel 9 om rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor
enkelte personer med psykisk utviklingshemming,
8

9

I lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 10 er det gitt hjemler om bruk av tvangstiltak som særskilt gjelder rusmiddelavhengige. Utvalget
tar her forbehold om eventuelle endringer i lovverket som
følge av NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven. Forslag til
felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og
omsorgstjenesten.
Se Den europeiske menneskerettighetsdomstolens dom
avsagt 29. april 2002 (Pretty mot Storbritannia) og dom
avsagt 5. desember 2013 (Arskaya mot Ukraina). Se også
Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og menneskets verdighet i forbindelse med anvendelsen av biologi og
medisin av 4. april 1997 (Oviedo-konvensjonen, ETS nr.
164) artikkel 5 nr. 1, som fastslår at inngripen på helseområdet bare kan skje etter fritt og informert samtykke fra
den berørte personen. Oviedo-konvensjonen trådte i kraft
for Norge i 2007.
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kapittel 10 om tvangstiltak overfor rusavhengige,10 psykisk helsevernloven kapittel 3 om etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern11 og i helsepersonelloven § 7 om helsepersonells plikt til å yte øyeblikkelig hjelp selv om pasienten ikke er i stand til å gi samtykke eller motsetter seg slik hjelp.12 Utvalget viser også til pasientog brukerrettighetsloven kapittel 4 om helsehjelp
til personer uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen mv.
Alle personer over 18 år har etter pasient- og
brukerrettighetsloven § 4-3 bokstav a samtykkekompetanse om ikke annet følger av § 4-7 eller
annen særlig lovbestemmelse. Personer mellom
16 og 18 år har etter bokstav b samtykkekompetanse hvis ikke annet følger av særlig lovbestemmelse eller av tiltakets art. Det samme gjelder i en
viss utstrekning også personer mellom 12 og 16
år, jf. bokstav c.
For pasienter under 16 år har foreldrene eller
andre med foreldreansvaret som hovedregel rett
til å samtykke til helsehjelp slik det fremgår av
pasient- og brukerrettighetsloven § 4-4 første
ledd. Det samme gjelder for ungdom mellom 16
og 18 år som mangler samtykkekompetanse,
såfremt vedkommende ikke motsetter seg helsehjelpen, jf. § 4-5. For barn mellom 12 og 16 år skal
imidlertid ikke foreldre eller andre som har foreldreansvaret, informeres dersom vedkommende
«av grunner som bør respekteres» motsetter seg
dette, jf. § 3-4 annet ledd.
For andre tilbud og tjenester enn dem som
omfattes av pasient- og brukerrettighetslovens
virkeområde, for eksempel tiltak innenfor utdanningssektoren eller arbeids- og velferdssektoren,
legger utvalget til grunn at dette vil være tjenester
som det heller ikke er aktuelt å tilby med mindre
personen saken gjelder, ønsker dette.
Som det fremgår av utredningens kapittel 16
foreslår utvalget at enkeltpersoner skal kunne
pålegges å møte til en rådgivningssamtale. Rådgivningssamtalen, som er beskrevet nærmere i
nevnte kapittel, vil ha to alternative innretninger
avhengig av hvorvidt vedkommende som er ilagt
møteplikt samtykker eller ikke samtykker til kartlegging av rusmiddelbruk, livssituasjon for øvrig
samt mulig tjenestebehov.
Det første alternativet omfatter personer som
ikke gir samtykke til kartlegging og består av
10
11
12

Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester.
Lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av
psykisk helsevern.
Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
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generell rådgivning og informasjon om narkotikabruk også relatert til omstendighetene som foranlediget oppmøteplikten samt fraråding av videre
bruk av narkotika. Personen vil ha en plikt til å
møte til denne samtalen, men pålegges ingen plikt
til å besvare spørsmål om egen rusbruk og lignende. Alternativet utgjør ikke, etter utvalgets
syn, helsehjelp etter helselovgivningen.
Alternativ to vil omfatte kartlegging av relevante forhold knyttet til rusmiddelbruk og psykososiale forhold samt boforhold og økonomi. Deretter gis det veiledning vedrørende muligheter for
bistand og henvisning til relevante instanser.
Dette alternativet anses som helsehjelp og krever
et informert samtykke.
Utvalgets foreslåtte løsning innebærer at politiet gis hjemmel for å ilegge en person oppmøteplikt for en kommunal virksomhet i tilfeller av
avdekket bruk av narkotika og tilhørende befatning med narkotika til egen bruk. Politiet har
videre hjemmel for å sende melding til helse- og
omsorgstjenesten i kommunen om ilagt møteplikt
uten at det er påkrevet å innhente samtykke fra
personen saken gjelder, til å dele disse opplysningene (se utredningens kapittel 14).
Tilsvarende vil det gis hjemmel i forskrift til
den nye bestemmelsen om rådgivende enhet for
narkotikasaker i helse- og omsorgstjenesteloven
for kommunens adgang til å melde tilbake til politiet om manglende oppfyllelse av møteplikten
uten at samtykke er påkrevet (se utredningens
kapittel 22).
Rådgivningsenheten for narkotikasaker i utvalgets foreslåtte modell vil være en lovpålagt oppgave for kommunene etter helse- og omsorgstjenesteloven, se kapittel 16. Utvalget legger til
grunn at meldinger fra politiet til rådgivningsenheten derfor omfattes av det eksisterende unntaket fra politiets taushetsplikt for utlevering av
opplysninger til virksomheter som yter tjenester
etter spesialisthelsetjenesteloven og helse- og
omsorgstjenesteloven, jf. politiregisterloven § 30,
jf. politiregisterforskriften § 9-6 første ledd nr. 3.

15.4.2 Brukermedvirkning og rett til tilpasset
informasjon
Pasient og bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helsehjelpen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1. Dette omfatter retten til å
medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder.
En forutsetning for pasient og brukers mulighet til å gi samtykke og til å medvirke på en
meningsfylt måte er at det gis adekvat informa-

sjon. Det er helsepersonellet som yter helsehjelpen, som har plikt til å gi slik informasjon,
jf. helsepersonelloven § 10.
Pasient og bruker skal ha den informasjonen
som er nødvendig for å få innsikt i egen helsetilstand og innholdet i helsehjelpen, jf. pasient- og
brukerrettighetsloven § 3-2. Pasient og bruker
skal også få informasjon om mulige risikoer og
bivirkninger av helsehjelpen, og informasjonen
skal tilpasses pasient og brukers forutsetninger,
herunder alder, modenhet, erfaring, kultur- og
språkbakgrunn. Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-4 regulerer informasjon som skal/kan gis
til foreldre eller andre som har foreldreansvaret,
når pasient eller bruker er under 18 år.
Pasienter og brukere kan og skal gjøre egne
vurderinger. Disse vurderingene kan stride mot
fagpersoners råd og meninger. Helsepersonell
skal likevel også i slike sammenhenger understøtte den enkeltes selvbestemmelsesrett og bidra
til at pasienter og brukere kan fatte sine egne
beslutninger. Dette gjøres for eksempel gjennom
å tydeliggjøre konsekvensene av ulike alternativer
for å bidra til at den enkelte kan vurdere disse
alternativene opp mot hverandre.
Tilsvarende krav om medvirkning finner vi
også i annet regelverk i velferdssektoren. For
eksempel skal sosialtjenesten etter sosialtjenesteloven13 § 42 i så stor grad som mulig utforme sitt
tjenestetilbud i samarbeid med tjenestemottager,
og vedkommendes mening skal tillegges stor
vekt.14
Barn har tilsvarende rettigheter til å bli hørt i
saker som gjelder dem selv, i overensstemmelse
med deres alder og utvikling, jf. Grunnloven § 104
første ledd annet punktum. Dagens barnevernlov
§ 6-3 gir barn rett til å uttrykke sin mening etter
fylte syv år.15

15.5 Hvilket rom finnes for sanksjoner
etter en overføring fra straff til
helse?
15.5.1 Innledning
På grunnlag av utvalgets mandat, og utvalgets forslag om å avkriminalisere bruk av narkotika samt
13
14
15

Lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i
arbeids- og velferdsforvaltningen.
Bestemmelsen utdypes i Rundskriv fra AVdir (35-2012).
Barne- og familiedepartementet vil også tydeliggjøre barns
rett til medvirkning gjennom forslag til ny barnevernlov
Forslaget er en oppfølging av NOU 2016: 16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse. Se
Regjeringen (2019b).
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erverv og innehav av en nærmere definert
mengde narkotika til egen bruk, oppstår spørsmålet om hvorvidt de avkriminaliserte handlingene
likevel bør møtes med administrative sanksjoner.
I det følgende drøfter utvalget hensiktsmessigheten og rettmessigheten av sanksjoner, gitt mandatets forutsetning om å overføre samfunnets
reaksjoner på narkotikabruk fra justis- til helsesektoren, sett i lys av den eksisterende adgangen
til å anvende tvangs- og kontrolltiltak i helsetjenestene. Videre redegjør utvalget for sine synspunkter på hvorvidt sanksjoner i tradisjonell forstand skal utløses av manglende oppfølging av tilbud om helse- og velferdstjenester, jf. mandatets
punkt 1: «[M]anglende oppfølging vil medføre
sanksjoner.» Det vises til punkt 15.8 for utvalgets
vurderinger av om adgangen til å anvende tvang i
helse- og velferdstjenestene bør utvides.

15.5.2 Tvangs- og kontrolltiltak og
konsekvenser av regelbrudd i dagens
helse- og velferdstjenester
Det finnes i dag virkemidler for tvang og kontroll i
helse- og velferdstjenestene, og noen av disse
omtales kort i det følgende. Innen velferdsretten
er det imidlertid verken tradisjon eller hjemler for
å ilegge pasienter og brukere sanksjoner med det
formål å markere overfor personen selv, eventuelt
også overfor befolkningen for øvrig, at en handling eller atferd var klanderverdig.
Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10
hjemler tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige
dersom den enkelte fyller bestemte vilkår.16 Vilkårene i bestemmelsene knytter seg imidlertid til en
vurdering av personens nåtidige tilstand og behov
og er klart nok ikke uttrykk for et formål om å
straffe personen for rusmiddelbruken.
I motsetning til poliklinikker har rusbehandlingsinstitusjoner, inkludert kommunale institusjoner med heldøgns helse- og omsorgstjenester
for rusmiddelavhengige,17 anledning til å benytte
tvang og restriksjoner overfor pasienter etter for16

17

Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester gir i kapittel 10 hjemler for bruk av tvangstiltak
som særskilt gjelder rusmiddelavhengige. Etter lovens
§ 10-2 kan det dersom noen utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarende misbruk, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, vedtas at
vedkommende uten eget samtykke kan tas inn i en institusjon utpekt av regionalt helseforetak, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a fjerde ledd, for undersøkelse og tilrettelegging av behandling og holdes tilbake der i opptil tre
måneder.
Forskrift 16. desember 2011 nr. 1254 om kommunal helseog omsorgsinstitusjon.
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skrift om rettigheter og tvang i rusinstitusjon.18
Slike tvangstiltak kan utløses av pasientens
handlinger og tar sikte på å regulere fremtidig
atferd og understøtte formålet med oppholdet.
Pågående bruk av rusmidler under behandling
kan for eksempel redusere effekten av behandlingen som ytes.
Etter forskriften kan det også treffes vedtak
om kroppsvisitasjon og undersøkelse ved begrunnet mistanke om at rusmidler og enkelte andre
gjenstander vil bli forsøkt innført eller er innført i
institusjonen, når slike tiltak er nødvendig for å
oppnå formålet med oppholdet, jf. forskriftens § 8.
Denne typen inngripende virkemidler kan nok i
enkelte tilfeller oppleves av pasient og bruker som
en sanksjon som følge av en gitt handling eller
atferd. Formålet er imidlertid å kontrollere for
bruk av rusmidler, ikke å straffe personen for
handlingene.
Brudd på husordensregler, fastsatt etter § 4
første ledd i forskrift om rettigheter og tvang i
rusinstitusjon, for eksempel om bruk av rusmidler under behandling, kan også medføre konsekvenser for en pasient. For eksempel kan pasienten, etter en vurdering av hvorvidt vedkommende
nyttiggjør seg behandling i døgninstitusjon, overføres til poliklinikk eller om pasienten ikke ønsker
dette, bli skrevet ut av behandling. Helsedirektoratet presiserte i 2018 at slike konsekvenser ikke
skal gis rutinemessig, men vurderes med
utgangspunkt i den enkeltes behandling/rehabilitering.19 Også i poliklinisk behandling kan
utskrivning fra behandling være et mulig utfall
dersom det vurderes at pasienten ikke nyttiggjør
seg behandling, og andre former for behandling
ikke vurderes å være til nytte.
Det må legges til grunn at det også utenfor
institusjoner i en viss utstrekning benyttes tvang
som reaksjon på overtredelse av ordensregler og
lignende, men da på et mindre sikkert rettslig
grunnlag enn i institusjonene. Utvalget viser i den
sammenhengen til en rapport fra NAPHA om
bruk av rettighetsinngripende tiltak i kommunale
botilbud.20

18

19
20

Forskrift 26. august 2016 nr. 1003 om rettigheter og bruk
av tvang under opphold i institusjon for behandling,
omsorg og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer. Forskriften er gitt med hjemmel i helse- og
omsorgstjenesteloven § 12-4 om særlige bestemmelser ved
opphold i institusjon og spesialisthelsetjenesteloven § 3-14
om adgang til tilbakeføring ved rømming fra behandling for
rusmiddelavhengighet m.m.
Helsedirektoratet (2018c) s. 9.
NAPHA (2017a).
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Innenfor velferdsretten kan den alminnelige
vilkårslæren gi et visst rom for å knytte vilkår til
tildelingen av en ytelse, slik at brudd på vilkår kan
føre til vedtak som gir negative konsekvenser for
mottageren. Dette er lovfestet for sosialtjenestens
vedtak om sosial stønad, jf. sosialtjenesteloven
§ 20, og i enkelte andre lovbestemmelser på velferdsrettens område.21 For unge under 30 år er
sosialtjenestene nå pålagt å stille slike vilkår ved
tildeling av sosial stønad, jf. samme lovs § 20 a.
Ved vurderingen av om bruddet skal få konsekvenser, og i så fall hvilke, skal sosialtjenesten
foreta en konkret og individuell vurdering, hvor
det blant annet tas hensyn til om årsaken er tjenestemottagerens evne eller vilje.22 Dette innebærer at vedtak om konsekvenser som følge av
brudd på vilkår har et visst element av å reagere
på uønsket atferd. Etter utvalgets syn er det imidlertid lite treffende å anse slike konsekvenser
som en sanksjon som sådan, forstått som et tilsiktet onde for å markere et regelbrudd. Vilkårene
fastsettes individuelt som ledd i en tilpasning av
en ytelse på en måte som skal bidra til å motivere
og påvirke tjenestemottager til å komme seg ut av
en vanskelig livssituasjon.23 Et annet eksempel på
lovregulerte vilkår som fastsettes knyttet til
ytelser, hvor brudd på vilkårene kan medføre
negative konsekvenser, finnes i folketrygdlovens24 bestemmelser om arbeidsavklaringspenger, jf. §§ 11-7 til 11-9.
Til tross for at det både finnes formell adgang
til å regulere pasienters atferd, og det til en viss
grad må antas at det forekommer mer uformell
bruk av inngripende tiltak med samme formål, er
det etter utvalgets syn en klar prinsipiell forutsetning at helsetjenestene i dag ikke forvalter sanksjoner i den betydningen det er redegjort for ovenfor. Velferdstjenestene står etter utvalgets syn i
det vesentlige i samme stilling som helsetjenestene når det gjelder konsekvenser av regelbrudd.
Utvalget peker på betydningen av at vilkår
som stilles ved tildeling av sosial stønad, og konsekvenser som følge av brudd på vilkårene er i
henhold til de krav som følger av loven, og at det
utøves et forsvarlig skjønn. Konsekvensene må
fremstå som forholdsmessige, også i betraktning
av at sosiale stønader i utgangspunktet er samfunnets sikkerhetsnett og skal ivareta utsatte grup21
22
23
24

For en omtale av slike vilkår, og konsekvenser av brudd på
vilkår, se Hagelund mfl. (2016).
AVdir (35-2012), kapittel 4.20.2.8.
AVdir (35-2012), kapittel 4.20.1.
Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd.

per. Tilsyn og klagesaker som er behandlet hos
fylkesmannen, viser ikke alltid at praksis er i henhold til myndighetskrav.25
I rusbehandling påpeker utvalget at ilagte konsekvenser av en pasients atferd subjektivt kan
oppleves som sanksjon, selv om det etter utvalgets
oppfatning ikke faller inn under definisjonen av
sanksjon. Det forutsettes en skjønnsom forvaltning av regelverket, både i poliklinisk og døgnbasert rusbehandling.

15.5.3 Sanksjoner ved narkotikabruk og
tilhørende befatning med narkotika
til egen bruk
Utvalget tar utgangspunkt i at formålet med rusreformen er å endre myndighetenes reaksjoner på
bruk og tilhørende befatning med narkotika til
egen bruk, «fra straff til hjelp, behandling og oppfølging». Av dette følger det, etter utvalgets oppfatning, at strafferettslige reaksjoner ikke lenger
skal være en del av samfunnets virkemidler
direkte overfor enkeltpersoners bruk av narkotika. Selv om ordlyden ikke utelukker sanksjoner
som reaksjon på narkotikabruk, harmonerer det
dårlig med mandatets intensjon å innføre straffelignende tiltak som en reaksjon på bruken som
sådan.
Det ligger per i dag utenfor helse- og velferdssektoren ansvarsområde å forvalte straffelignende tiltak som reaksjon på bruk av narkotika.
Utvalget vil ikke foreslå noen endring i dette prinsipielle utgangspunktet. Statens helsetilsyn har i
sitt skriftlige innspill til utvalget påpekt at dagens
helsetjeneste i utgangspunktet ikke er oppbygd
med tanke på at helsepersonell skal ha en rolle
som kontrollører eller varslere eller sanksjonere
pasienter. Fellesorganisasjonen har i sitt innspill
til utvalget også advart mot å innføre innhold i tjenestene som kan oppfattes som alternative straffereaksjoner.
Å legge ansvaret for slike reaksjoner til helseog velferdstjenestene ville kunne påvirke tillitsforholdet mellom bruker eller pasient og tjenesteyter
negativt. Det ville være uheldig, fordi tillit ofte vil
være en forutsetning for å kunne yte god og forsvarlig helsehjelp og andre velferdstjenester. Slike
reaksjoner kan derfor etter utvalgets oppfatning
ikke ilegges av helse og velferdstjenestene.
Utvalget er klar over at dette ikke er et argument for at sanksjoner som sådan ikke skal ilegges overtredere av forbudet mot bruk av narkotika. Sanksjoner som knytter seg til selve bruken
25

Fylkesmannen i Oslo og Viken (2019) s 1.
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eller befatningen med narkotika, kunne for
eksempel ilegges administrativt av politiet. Slik
utvalget ser det, ville dette imidlertid innebære
liten endring sammenlignet med gjeldende rett,
hvor forelegg utgjør en praktisk viktig reaksjonsform. Utover noen mulige positive konsekvenser
ved bortfall av straff som sådan, som er omtalt i
kapittel 12, er det vanskelig å se at en overgang til
administrative sanksjoner ilagt av politiet ville
kunne tjene til å oppnå slike formål som mandatet
beskriver. Dette gjelder etter utvalgets syn både
for problembrukere og andre brukere av narkotika.

15.5.4 Sanksjoner ved manglende oppfølging
av tilbud om helse- og velferdsrettede
tiltak
15.5.4.1 Innledning
Spørsmålet er så om en person som ikke følger
opp de helse- og velferdstilbud vedkommende tilbys, skal ilegges en sanksjon.
Dette kan for det første ses som et spørsmål
om hvorvidt personens befatning med narkotika
likevel skal anses som straffbar, og anmeldes, dersom personen ikke tar imot (eller avbryter) tilbud
om helse- og velferdsrettede tiltak knyttet til narkotikabruken. I et slikt perspektiv vil ikke rusreformen fremstå som vesentlig annerledes enn
påtaleunnlatelse med vilkår. Det er utvalgets oppfatning at regjeringens formål med rusreformen
slik det fremkommer i mandatet – «fra straff til
hjelp, behandling og oppfølging» –, utelukker en
tilbakeføring til straffesakskjeden etter avkriminalisering av bruk og tilhørende befatning med
narkotika til egen bruk.
For det andre kan dette ses som et spørsmål
om hvorvidt manglende oppfølging bør føre til
administrative sanksjoner. Mange av de samme
hensyn som er omtalt ovenfor i forbindelse med
spørsmålet om sanksjoner for den rene bruk eller
befatning med narkotika til egen bruk, gjør seg
også gjeldende her. Det ville være uheldig å legge
ansvaret for slike reaksjoner til tjenestene som
har til formål å hjelpe personen. Også her kan det
riktignok tenkes løsninger der tjenestene selv
ikke direkte fatter vedtak om sanksjonering, noe
som fremstår som mindre problematisk. Det kan
tenkes modeller der saken, i tilfelle manglende
oppfølging fra pasienten eller brukeren, oversendes fra tjenesteapparatet til en juridisk avdeling i
kommunen, eventuelt til en enhet i politidistriktet
med ansvar for forvaltningsoppgaver, og at vedtak
om en administrativ sanksjon fattes der. En slik
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løsning vil innebære at personer med et behandlings- eller oppfølgingsansvar overfor pasient eller
bruker slipper å treffe avgjørelsen om sanksjonering. Det vil imidlertid forutsette et initiativ til
sanksjonsvedtaket fra tjenestene som kan være
egnet til å svekke enkeltpersoners tillit til helseog velferdstjenestene. En slik løsning blir dermed
også betenkelig av de grunner som er omtalt
ovenfor, til tross for at det i prinsippet blir en armlengdes avstand mellom helse- og velferdstjenestene og selve vedtaket om sanksjonering.
Nedenfor er denne problemstillingen drøftet særskilt for problembrukere og eksperiment- og
rekreasjonsbrukere.
Etter gjeldende rett finnes det en hjemmel for
å avkreve fraværsgebyr fra pasienter som ikke
møter til avtalt time i spesialisthelsetjenesten og
ikke har avbestilt timen mer enn 24 timer i forkant, jf. forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta26 § 7,
jf. spesialisthelsetjenesteloven § 5-5 første ledd
nr. 2. Formålet med gebyret er å «redusere forekomsten av ubenyttede polikliniske timer».27
Utvalgets forslag innebærer ikke en endring av
disse bestemmelsene.

15.5.4.2 Problembrukere
En viktig gruppe å ta i betraktning er personer
som har en bruk av rusmidler som for eksempel
faller inn under diagnosekriterier for skadelig
bruk og avhengighetssyndrom (ICD-10).28
Kapasiteten til å følge opp tjenestetilbud og
behandling kan i mange tilfeller være svekket
som følge av personens totale livssituasjon, herunder omfanget av rusmiddelbruken, somatisk
sykdom og andre psykososiale utfordringer personen til enhver tid står overfor. Det tvangsmessige aspektet av rusmiddelbruk ved avhengighetstilstander tilsier at det i utgangspunktet ikke
enkelt kan legitimeres å påføre personen et tilsiktet onde som resultat av avhengighetsatferden.
Inntak av rusmidler i slike sammenhenger kan
neppe sies å være et resultat av en overveid og
rasjonell vurdering, selv om personen med rus26

27
28

Forskrift 20. desember 2016 nr. 1848. Gebyret utgjør det
dobbelte av ordinær egenandel, som i 2019 vil si kr 702, jf.
forskriften § 7 første ledd. Dersom timen gjelder poliklinisk
helsehjelp innen psykiatri eller rusbehandling, er gebyret
det samme som ordinær egenandel, jf. § 7 annet ledd. I et
forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet til endring av
forskriften, med frist for høringsuttalelser 1. desember
2019, foreslås gebyret etter § 7 første ledd økt til det tredobbelte av ordinær egenandel.
Regjeringen (2019c).
Direktoratet for e-helse (2019).
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problematikk er tilregnelig og har samtykkekompetanse. Selv om en persons handlinger, her
inntak av rusmidler, står i direkte motstrid til personens erklærte ønske om å ikke å bruke rusmidler, har det ikke vært tradisjon for å forstå
dette misforholdet som uttrykk for redusert
samtykkekompetanse, men mer som uttrykk for
mangel på motivasjon.
Utvalget har vanskelig for å se at en trussel
om sanksjoner som sådan generelt kan være
egnet til å oppnå at personer med alvorlige og
omfattende rusproblemer vil slutte å bruke rusmidler. Det er utvalgets oppfatning at det i all
hovedsak er konsensus, både i fagmiljøer og politiske miljøer, så vel som i politi, påtalemyndighet
og offentligheten generelt, om at det er lite formålstjenlig å straffe personer med et alvorlig rusproblem for deres rusmiddelbruk. Både i og
utenfor behandlingsapparatet har man i stor grad
gått bort fra tanken om at negative konsekvenser
skal ha effekt ved avhengighet. Det reflekteres
både i selve diagnosekriteriene og i bruken av
alternative straffereaksjoner. Individuelt tilpassede intervensjoner basert på helse- og sosialfaglige vurderinger fremstår minst like godt egnet
til å avhjelpe skadelig rusmiddelbruk som bruk
av straff.
De fleste synes også å være enige om at bøtelegging av personer med omfattende rusproblemer og avhengighet og som allerede befinner seg
i en krevende livssituasjon, ikke er konstruktivt.
Det fremstår mer ønskelig at personer i denne
gruppen får den hjelp de måtte ha behov for.
Utvalget legger til grunn at de samme hensyn i
det vesentlige gjør seg gjeldende for administrative gebyrer. Mange mennesker med rusutfordringer har også svak tilknytning til arbeidslivet,
dårlig økonomi og offentlig og privat gjeld, herunder narkotikagjeld. Økonomisk er denne gruppen ofte avhengig av sosialhjelp eller andre velferdsytelser som viktigste inntektskilde.29 Sanksjoner i form av et pengegebyr vil dermed være å
legge sten til byrden for den enkelte, med høy
risiko for at personens behandlings- og rehabiliteringsprosess vanskeliggjøres.
Utvalget legger også vekt på at det vil være i
strid med rimelige oppfatninger om en human tilnærming til personer med alvorlige rusproblemer
å videreføre straff eller straffelignende reaksjoner,
inkludert administrativt ilagt pengegebyr, som
reaksjon på pågående narkotikabruk eller tilbakefall til narkotikabruk, også der dette kunne anses
som manglende oppfølging av hjelpetilbud.

15.5.4.3 Eksperiment- og rekreasjonsbrukere
Gruppen av eksperiment- og rekreasjonsbrukere
omfatter, som nevnt i kapittel 4, personer som har
brukt narkotika mer eller mindre jevnlig, men
uten at det har ført til helseproblemer eller utpregede negative sosiale konsekvenser for brukeren.
Som argument for å opprettholde straffelignende
reaksjoner overfor slik bruk kan det fremholdes
at disse brukerne kan antas å ha et mer bevisst forhold til sin egen bruk enn problembrukerne som
er omtalt ovenfor. Det vil si at personen er bevisst
risikoen ved rusmidler og ikke minst sin egen
rolle som konsument i et kriminelt marked. I tillegg kan det anføres at gruppen har et større
moralsk ansvar for at bruk av narkotika
alminnelig- og ufarliggjøres (signaleffekten) enn
de avhengige eller sterkt marginaliserte brukerne, også med tanke på skadevirkninger på
aggregert nivå. Dette innebærer at spørsmålet om
bruk av virkemidler med et element av straffehensikt kan stå i en annen stilling når det gjelder
rekreasjonsbrukere enn når det gjelder personer
med mer alvorlige rusmiddelproblemer og avhengighet.
Bekymringen for signaleffekter av avkriminalisering knytter seg først og fremst til at økt rekreasjonsbruk skal påvirke barn og unge til økt bruk.
Opprettholdelse av straffebudet mot bruk av narkotika har da også til dels vært begrunnet med
ønsket om å forhindre at barn og unge i en sårbar
oppvekstsituasjon blir eksponert for narkotika og
selv begynner å bruke slike rusmidler.30 Utvalget
viser her også til drøftelsen av argumentet om signaleffekt i utredningens kapittel 12.
For grupper som har særlig risiko for å utvikle
problemer, også problemer med narkotika, mener
utvalget at det er andre faktorer som fremstår
langt mer betydningsfulle enn signaleffekten fra
en gruppe mennesker som bruker narkotika i
rekreasjonsøyemed. Både genetisk disposisjon og
oppvekstbetingelser kan gi økt risiko for utvikling
av rusproblematikk:
«Alkoholavhengighet er i tvillingstudier, adopsjons[s]tudier og i dyremodeller vist å ha stor
arvelighet (40–60 prosent). For andre rusmidler ligger arveligheten på fra 0,4 for hallusinogener til 0,7 for kokain.31 Avhengighet er en
‘kompleks genetisk sykdom’ som innebærer
30
31

29

Hustvedt mfl. (2019).

Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) Om lov om straff (straffeloven)
s. 91.
Det gjøres oppmerksom på at 0,4–0,7 her skal forstås som
henholdsvis 40 og 70 prosent.
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interagerende genetiske faktorer og miljøfaktorer.»32
Foreldres rusmiddelbruk, psykiske lidelser og
generelle omsorgsevne er videre av stor betydning for utviklingen av problemer hos barn og
unge generelt. Traumatiske opplevelser i barndommen, som vold, overgrep og omsorgssvikt,
peker seg ut som særlige risikofaktorer for fremtidig rusproblem.33
Utvalget mener uansett at det verken fremstår som nødvendig eller formålstjenlig å reagere med straffelignende reaksjoner overfor
rekreasjonsbrukere for å formidle at narkotika
er ulovlig. Det er heller ingen grunn til å tro at
administrative sanksjoner innebærer noen preventiv effekt som ikke allerede oppnås gjennom
en slik oppmøteplikt som utvalget foreslår. Det
anses videre at det er langt viktigere – i et helseperspektiv – å formidle at all rusmiddelbruk,
også bruk av narkotika, kan føre til alvorlige
helseskader og særlig dersom bruken skjer i
ung alder.
Utvalget legger også vekt på at personer som
kan kategoriseres som eksperiment- eller rekreasjonsbrukere, ikke er en homogen gruppe.
Innenfor denne gruppen vil det også kunne være
personer som har belastninger, risikofaktorer
eller sårbarheter hvor rusmiddelbruk kan forsterke eller konsolidere psykososiale problemer og marginalisering og medføre helseskader
eller risiko for helseskader på sikt.34 Det er heller ikke på noen måte gitt at straff eller straffelignende sanksjoner overfor disse brukerne
nødvendigvis fører til at de avstår fra bruk av
narkotika.
Som omtalt i utredningens kapittel 12 kan det
ikke finnes noe klart empirisk belegg for at en
straffetrussel har betydning for omfanget av bruk
av narkotika i et samfunn i den forstand at en
streng strafferettslig regulering fører til mindre
bruk og omvendt. Det kan være grunner til å tro
at heller ikke administrative sanksjoner vil ha
betydning for hvorvidt borgerne avstår fra bruk
av narkotika. I verste fall kan en slik reaksjon, på
samme måte som straff, bidra til å konsolidere
eller forsterke en negativ utvikling og identitetsopplevelse og forverre forholdet til hjelpetjenestene, også når det handler om rekreasjonsbrukere.

32
33
34

Bramness (2010).
Conroy mfl. (2009).
Se også EMCDDA (2019b).
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I tillegg til at det i praksis ville bli en vanskelig
oppgave å skille mellom brukergruppene, er det
utvalgets oppfatning at det ikke vil fremstå som
rimelig å straffe, eller ilegge sivilrettslige sanksjoner overfor, en bestemt gruppe personer og ikke
en annen gruppe for samme handling, her bruk av
narkotika.

15.5.4.4 Konklusjon
Utvalget legger, i tillegg til de ovennevnte vurderinger, til grunn at mandatets formål om å gå «fra
straff til hjelp, behandling og oppfølging» innebærer at pasienter og brukere ikke skal tilbakeføres til straffesakskjeden som en konsekvens av
manglende oppfølging av helse- og velferdsrettede tiltak. Utvalget foreslår heller ikke at det
skal innføres nye former for straffelignende tiltak
knyttet til narkotikabruk innenfor helse- og velferdstjenestene.
Uavhengig av den enkeltes måte å bruke narkotika på må det, etter utvalgets syn, være en forholdsmessighet mellom lovovertredelsen og reaksjonen som skal gis. Dette fordrer igjen en forventet skade som følge av handlingen som er av en
slik karakter at en fortsatt straffelignende reaksjon gir nyttevirkninger som er klart større enn de
ulempene de påfører den personen saken gjelder.
Dette gjelder også med tanke på samfunnets samlede ressursbruk. En slik tilnærming gjør seg gjeldende også for en eventuell sanksjon som ligger
utenfor strafferetten.
Videre må prinsippet om likhet for loven
gjelde uavhengig av hvorvidt bruken av narkotika
anses å være knyttet til problembruk eller rekreasjonsbruk.

15.5.5 Bør reaksjonen «trappes opp» ved
gjentatte overtredelser?
Hensynene som tilsier at straff ikke bør benyttes
som reaksjon på befatning med rusmidler til egen
bruk, gjør seg etter utvalgets syn like sterkt gjeldende uavhengig av om en person overtrer forbudet én eller flere ganger.
I enkelte land som har avkriminalisert bruk av
narkotika (se kapittel 6) er det innført ordninger
som lar antallet ganger personen er blitt tatt for
narkotikabruk, være bestemmende for reaksjonen. For eksempel kan det i noen land reageres
administrativt kun én gang, slik at det reageres
med strafferettslige reaksjoner ved ytterligere
overtredelser. Alternativt kan størrelsen på et
administrativt gebyr øke ved gjentagelser, slik
utvalget har fått opplyst at det gjøres i Portugal
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(se mer utførlig om Portugal-modellen i utredningens kapittel 6). Etter utvalgets syn er en tilnærming med opptrapping lite hensiktsmessig.
For personer med vedvarende narkotikabruk
og avhengighet vil en trinnvis skjerping av reaksjon være problematisk, ettersom bruken av rusmidler gjerne er av tvangsmessig karakter, slik at
andre hensyn og vurderinger av konsekvenser
settes til side. I slike tilfeller er det grunn til å tro
at forbudet overtres på daglig eller nesten daglig
basis, og at rettslige konsekvenser ikke er egnet
til å avskrekke personen fra å begå nye lovbrudd.
Utvalget finner det heller ikke i tråd med formålet med rusreformen å innføre trinnvis skjerpet
reaksjon overfor andre brukergrupper. Det er
neppe grunn til å anta at det er en sterk og direkte
sammenheng mellom antall ganger en person blir
tatt, og omfanget av vedkommendes rusmiddelbruk eller behandlings- og bistandsbehov. Det
kan bero på tilfeldigheter om en persons bruk av
narkotika avdekkes hyppig eller sjeldent. Dersom
regelverket for det offentliges reaksjoner knytter
rettsvirkninger til gjentatte overtredelser av forbudet, vil dette etter utvalgets syn stå i veien for å
møte den enkelte bruker med hensiktsmessige og
tilpassede tilbud og oppfølging.
Utvalget antar at det, som i dag, vil være et lite
antall personer som til stadighet overtrer forbudet
mot befatning med narkotika til egen bruk. Dersom det er tale om personer som nylig har vært
pålagt oppmøteplikt, og som er kjent for tjenestene,
vil det kunne være tilstrekkelig å nøye seg med å
registrere overtredelsen, og eventuelt beslaglegge
rusmiddelet, såfremt det ikke foreligger omstendigheter som tilsier at vedkommende bør oppsøkes
eller kalles inn til en ny samtale for ny rådgivning
og kartlegging av mulig tjenestebehov.

15.6 Særlig om barn og unge som
bruker narkotika
Det offentliges reaksjoner på barns bruk av
narkotika skjer i dag i ulike spor, avhengig av om
bruken skjer før eller etter at barnet har nådd den
strafferettslige lavalderen på 15 år, og avhengig av
om barnet er tatt av politiet for narkotikalovbrudd
eller har kommet i kontakt med offentlige tjenester på annet vis. Etter en avkriminalisering vil det
ikke være nødvendig å videreføre et slikt formelt
skille mellom ulike spor for oppfølging i anledning
de avkriminaliserte handlingene.
Utvalget foreslår ingen straffelignende reaksjoner for personer under 18 år av samme grunner som det ikke foreslås slike reaksjoner overfor

voksne brukere (se utredningens kapittel 12).
Rusmiddelbruk hos barn og unge innebærer
imidlertid større risiko for skade enn hos voksne.
Dette gjelder både for fysiologisk, psykisk, kognitiv og sosial utvikling. Videre har samfunnet et
særskilt ansvar for å sørge for gode oppvekstsvilkår for barn og unge.35 Begge disse forholdene
taler til en viss grad for å legge mindre vekt på
barn og unges rett til selvbestemmelse og privatliv enn i saker som gjelder voksne. Vurderingen
av om det bør innføres adgang til mer inngripende
tiltak som reaksjon på narkotikabruk, står derfor i
en noe annen stilling for barn enn for voksne.
Påtaleunnlatelse med vilkår skal i dag være
den «foretrukne» reaksjonsformen i saker der
personer under 18 år har brukt narkotika, se
omtale i utredningens kapittel 10. Ofte skjer dette
i samarbeid med, eller som en del av, det rus- og
kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunene, for eksempel gjennom det såkalte SLT-samarbeidet.36 Vilkårene består ofte av krav om
avhold fra narkotika gjennom såkalte ungdomseller ruskontakter, som inkluderer rusmiddeltesting, hovedsakelig i form av urinprøver som et
sentralt kontrolltiltak, og med trussel om tilbakeføring til den ordinære straffesakskjeden ved
brudd på vilkårene. Etter en avkriminalisering vil
det ikke lenger være en straffetrussel som kan
fungere som et pressmiddel overfor unge brukere
for å få dem til å delta i slike programmer.
Det er flere som overfor utvalget har fremmet
synspunkter på at det også etter en avkriminalisering bør opprettholdes en mulighet for å intervenere overfor ungdom på samme måte som det i
dag kan gjøres innenfor rammen av påtaleunnlatelse med vilkår. Det er vist til politiets myndighet som avgjørende for at den unge forstår alvoret
i saken og faktisk møter til oppfølging. Utvalget
har gjennom sine møter, blant annet med politiet,
hørt argumenter om at unge opplever narkotikarus som noe positivt og i mindre grad enn voksne
har evnen til å vurdere mulige fremtidige negative
konsekvenser av narkotikabruk, og at det derfor
35

36

Dette normative utgangspunktet kommer til uttrykk for
eksempel i barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1, som
bestemmer at barnets beste skal være et grunnleggende
hensyn ved alle handlinger som berører barn. Konvensjonen er gjort til norsk lov, jf. menneskerettsloven § 2 nr. 4,
med forrang for eventuell motstridende lovgivning, jf.
samme lovs § 3.
SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. SLT-modellen skal samordne rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Målet er at
kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid,
av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater
og faggrupper. Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (2019).
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er nødvendig at politiet kan sørge for at ungdom
møter håndfaste konsekvenser av slik bruk. Dette
handler om å informere om mulige negative
helsekonsekvenser, men også om at politisaken
som opprettes, er et poeng i seg selv. Sammen
med andre følger, slik som inndragning av førerkort med videre, skal dette oppleves som så negative konsekvenser av lovbruddet at den unge
avstår fra å bruke narkotika.
Utvalget er kjent med at det foreligger noe
kunnskap om at hjelpetiltak kan få et positivt utfall
selv om inngangen til tiltaket er tvungen, og at
dette også gjelder barn og unge.37 Men dersom
det er usikkerhet om virkningene av en intervensjon, hva enten den er nyutviklet eller baserer seg
på eksisterende praksis, bør den etter utvalgets
syn kun benyttes dersom det er vurdert som sannsynlig at tiltaket ikke vil være til skade eller
ulempe for personen det gjelder.38 Videre må det
være særlige gode grunner til å tro at slike tiltak
forventes å ha positiv effekt før de benyttes, og tiltakene må stå i forhold til alvorlighetsgraden av
lovbruddet som sådan. Se også utvalgets vurderinger av tvang i punkt 15.8.
Tvangslovutvalget har konkludert med at
kunnskapsgrunnlaget om virkninger av å anvende
tvang overfor barn er mangelfullt.39 Selv om rapporten nok i stor utstrekning viser til tvang som
anvendes innen psykisk helsevern for barn og
unge (BUP) og i barnevernsammenheng, antar
Rusreformutvalget likevel at de samme hensyn
som gjør seg gjeldende i disse sektorene, også må
tillegges vekt for bruk av tvang overfor barn og
unge på rusfeltet. Dette gjelder uformell så vel
som formell tvang.

37

38

39

Se for eksempel NKTSB (udatert) s. 12.: «Unge med rusproblemer føler sjelden at de trenger behandling og søker
nesten aldri behandling på egenhånd. Strafferettslige tiltak
og sanksjoner eller påvirkning fra familie og nærmiljø kan
derfor spille en viktig rolle i å få unge til å oppsøke, bli i og
fullføre behandling. Forskning viser at behandling kan fungere selv om den er under tvang.»
Inspirert av Sumnall, Bates og Jones’ paper fra 2017, som
utgjorde en del av grunnlagsmaterialet for EMCDDA-rapporten Health and social responses to drug problems: A European guide s.21. Originalsitat i paperet:
«Where there is uncertainty about the effectiveness of a
particular intervention or programme or how best to
respond to an emerging drug problem, a precautionary
approach should be taken. Innovative interventions or
those adapted from current practice should be introduced
where the balance of probability suggests that the activity
is unlikely to be associated with harm and the costs and
harms associated with a lack of action are considered
high.»
NOU 2019: 14, se spesielt omtale av særlige virkninger av
tvang overfor barn, s. 270–273.
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Det integritetskrenkende elementet i å utsettes
for en uønsket (helse- og velferdsrettet) intervensjon skal heller ikke undervurderes. Tvangslovutvalget peker på at barn og unge kan ha en mindre
utviklet evne enn voksne til å forstå at tvangsbruk
kan være nødvendig og riktig i et gitt tilfelle, og
derfor på kort og lang sikt ha en mer negativ opplevelse av å bli utsatt for tvang. Tvangslovutvalget
nevner likevel at noe forskning viser at det de
omtaler som anerkjennende og proporsjonal
tvangsbruk, blir opplevd av den enkelte som mindre krenkende enn andre former for tvang.40
Barn og unge må akseptere at deres autonomi
på en rekke områder begrenses av deres foresattes plikt til å yte omsorg og i den sammenheng
måtte ta beslutninger på deres vegne. Tvangslovutvalget har behandlet denne problematikken i sin
omtale av hvorvidt den menneskerettslige utviklingen tilsier endringer i reguleringen av tvang
mot barn.41 Her pekes det på at barns, og deres
foresattes, rettigheter må vektes på en måte som
sikrer at barns interesser og rettigheter ivaretas.
Dette gjelder særlig overfor sårbare barn og
unge. Det vises til følgende formulering fra
Tvangslovutvalgets rapport:
«Det er grunn til å påpeke at barn i enda større
grad enn voksne kan komme i en underlegen
stilling overfor dem som skal ta stilling til
hvilke tiltak som skal anvendes. Derfor må det
utvises ekstra tilbakeholdenhet med å utøve
tvangstiltak overfor barn. Når det er spørsmål
om å benytte tiltak barn motsetter seg, vil det
være en forpliktelse å holde barnets standpunkt opp mot det godet som tiltaket skal
fremme, som i disse tilfellene vil være av helseog omsorgsmessig karakter.»42
Utvalget er positiv til samtaleintervensjoner og tilbud om oppfølging til unge mennesker, også der
deres motivasjon for endring ikke nødvendigvis er
eksplisitt uttrykt. Selv om det foreligger lite systematisk evaluering av tiltak som er påtvunget for
eksempel som vilkår ved påtaleunnlatelse, indikerer de rapportene som foreligger, at tilbud om
samtaler og oppfølging kan oppleves som positivt
av ungdommen selv.43
Det er etter utvalgets oppfatning likevel ikke
evidens for at det er selve tvangen, i form av
40
41
42
43

NOU 2019: 14, s. 272.
NOU 2019: 14, s. 182.
NOU 2019: 14, s. 182.
Baklien og Bye (2018) se blant annet side 28 om ungdommens stemme.
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straffetrussel eller andre sanksjoner som bidrar til
eventuelle ønskede effekter. Utvalget mener at
det gjennom helse- og sosialfaglige intervensjoner
vil være mulig å motivere den unge til å reflektere
over sin rusmiddelbruk, og til å redusere eller
avslutte denne, selv uten en straffetrussel.44 Dette
kan, innenfor rammene av samtykke, likevel gjøres med en viss pågåenhet fra helse- og velferdstjenestene, ikke minst basert på den kunnskap og
erfaring som er utviklet gjennom det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. Utvalget viser
her også til de anbefalinger som gis i Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte
barn og unge.45
Utvalget vil på bakgrunn av sine vurderinger
ikke foreslå adgang til bruk av tvang overfor barn
og unge, for eksempel i form av tvungen rustesting, som ikke allerede følger av dagens regelverk i helse- og omsorgstjenesteloven, barnevernloven og lov om psykisk helsevern.
Der det oppstår akutte situasjoner som følge
av barn og unges bruk av rusmidler, viser utvalget
til de virkemidlene som følger av politiloven § 8
om innbringelse, § 9 om inngrep overfor berusede personer og § 13 om inngrep overfor barn.

15.7 Bør dagens alternative
straffereaksjoner inngå i utvalgets
foreslåtte modell?
Utvalget har i tråd med mandatet vurdert hvorvidt
dagens alternative straffereaksjoner bør inngå i
den nye reaksjonsmodellen. For nærmere omtale
av de ulike alternative straffereaksjonene, se
kapittel 10. Alternative straffereaksjoner forutsetter at en handling er straffbar. Etter rusreformen
vil ikke det lenger være tilfelle for bruk, innehav
og erverv av narkotika til egen bruk, og det vil
således ikke være aktuelt å innlemme noen former for straffereaksjoner innenfor den modellen
utvalget her foreslår. Alternative straffereaksjoner
skal etter utvalgets oppfatning forbeholdes personer som dømmes for forhold som ikke omfattes av
utvalgets forslag til avkriminalisering.

44

45

I den sammenheng vil utvalget peke på en evaluert kognitiv
behandlingsmodell fra Danmark, U18-modellen, som har
som målgruppe unge under 18 år (kan utvides til 25 år)
med en bekymringsfull bruk av rusmidler (risikobruk) og
bruk som påvirker de unges atferd og mulighet for blant
annet å utvikle seg, være aktive i eget liv, inngå i sosiale
relasjoner, delta i utdannelse og/eller arbeidsliv. Socialstyrelsen (2019).
Helsedirektoratet (2019g)

Utvalgets forslag nødvendiggjør således ingen
endringer i praktiseringen av alternative straffereaksjoner for handlinger som utvalget ikke foreslår å avkriminalisere.
At helse- og velferdstjenester er en del av tilbudet til personer som ilegges alternative straffereaksjoner, og at det til dels kan benyttes samme
metoder i oppfølgingen av disse personene i
helse- og velferdssektoren som i kriminalomsorgen, har etter utvalgets oppfatning ikke betydning
i denne sammenhengen. For at en person skal
motta tjenester fra helse- og velferdssektoren, må
det etter utvalgets oppfatning - også i en tilknytning til en alternativ straffereaksjon - foreligge et
tjenestebehov og rett til slike tjenester samt samtykke fra personen det gjelder.

15.8 Bør adgangen til bruk av tvang
og kontroll i helse- og
velferdstjenestene utvides i
forbindelse med rusreformen?
15.8.1 Generelt om bruk av tvang i helse- og
velferdstjenestene
Utvalget har i fortsettelsen av diskusjonene om
alternative straffereaksjoner vurdert hvorvidt det,
til tross for prinsippet om samtykkebaserte helseog velferdstjenester, skal innføres nye administrative hjemler for tvang overfor personer som tas for
bruk og tilhørende befatning med narkotika til
egen bruk. Dette kunne for eksempel være tvang
ved gjennomføring av pålagte samtaler samt kontroll med rusmiddelbruk utover den adgang til
bruk av tvang og de vilkår som allerede finnes i
helse- og velferdslovgivningen.
Erfaring tilsier at en relativt stor andel av de
som tas for bruk av narkotika, ikke nødvendigvis
har et behov for behandling for sitt rusproblem
som tilsier at det skal gis pasientrettigheter i spesialisthelsetjenesten. Det er heller ikke gitt at det
er behov for tjenester fra den kommunale helseog omsorgstjenesten, sosialtjenesten mv. Svært få
vil oppfylle kriteriene for bruk av tilbakehold etter
helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 10.
For å rettferdiggjøre et inngrep innenfor helsesektoren må det, med en viss grad av sikkerhet,
påvises at inngrepet vil ha en effekt som oppveier
de ulemper og potensielle skader inngrepet kan
ha for den berørte personen. Hvilke positive virkninger et inngrep kan ventes å gi, vil også virke
inn på vurderingen av hvordan, og på hvem, helsetjenestenes ressurser skal benyttes, ut fra de kriterier som er lagt til grunn for prioriteringer i helsetjenesten.
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Utvalget ser ikke bort fra at et behandlingseller hjelpetiltak kan få et positivt utfall selv om
inngangen til tiltaket er tvungen.46 Kunnskapsgrunnlaget er imidlertid mangelfullt. Tvangslovutvalget har nylig gjennomgått kunnskapsgrunnlaget om effekt og bivirkninger av behandling
under tvang.47 Tvangslovutvalget påpekte at svakhetene ved kunnskapsgrunnlaget i den sammenhengen er enda mer mangelfullt innen rusfeltet
enn i psykisk helsevern: «[D]en vitenskapelige litteraturen er av lav kvalitet og gir motstridende
funn.»48 En foreliggende norsk studie49 indikerer,
slik Tvangslovutvalget tolket resultatene,50 at tre
pasienter i snitt må behandles mot sin vilje for å
hindre at én av dem faller tilbake til injisering av
rusmidler. En premiss i studien var «at alternativet til bruk av tvang er ingen behandling i det hele
tatt og fortsatt livstruende rusmiddelbruk», et
argument Tvangslovutvalget ikke umiddelbart
godtok som et utgangspunkt for å anvende
tvang.51
Tvangslovutvalgets undersøkelser gjaldt tvang
anvendt overfor personer med alvorlig rusproblematikk, som utgjør en liten andel av den totale
populasjonen som bruker narkotika mer eller mindre jevnlig. Rusreformutvalget tar likevel Tvangslovsutvalgets vurderinger til støtte for synspunktet om at det ikke er et solid empirisk grunnlag
som tilsier at helse- og velferdstjenestenes adgang
til tvungen behandling av personer som tas for
bruk av narkotika, bør utvides sammenlignet med
gjeldende rett. Mange hensyn som er omtalt i
drøftelsen ovenfor av prinsippet om samtykkebaserte helse- og velferdstjenester, og forholdet til
sanksjon og straff, gjør seg gjeldende også i
denne sammenhengen.
I mange tilfeller ville økt bruk av tvang, etter
utvalgets syn, fremstå som uforholdsmessig sett i
lys av narkotikabruken som utløser reaksjonen.
Det vil også kunne stilles spørsmål om hvorvidt
dette kan sies å være hensiktsmessig bruk av
helse- og velferdstjenestenes ressurser, noe som
neppe kan besvares bekreftende.
46

47
48
49
50
51

Se for eksempel NIDA (2014) der det hevdes at flere studier viser at effekten for personer som er pålagt å delta i
behandling gjennom rettssystemet, er like god – eller
bedre – som for dem som deltar i behandling uten slikt
pålegg. Personer som er pålagt behandling, ser ut til å møte
til terapi i større grad og forblir også i behandling over lengre tid, noe som også kan ha en positiv innvirkning på
behandlingseffekten (vår oversettelse).
Se NOU 2019: 14, kapittel 10.2.2.
NOU 2019: 14, s. 258.
Tvangslovutvalget viser her til Pasareanu mfl. (2016).
NOU 2019: 14, s. 257.
NOU 2019: 14, s. 257.
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15.8.2 Rustesting i forbindelse med såkalt
ruskontrakt
Utvalget har vurdert om det er behov for særskilte regler overfor barn og unge for å kunne
videreføre rustesting og oppfølgingssamtaler for
ungdom, ofte kalt «ruskontrakt» eller «ungdomskontrakt». Dette brukes etter gjeldende rett i
praksis ofte ved påtaleavgjørelser for narkotikalovbrudd begått av mindreårige, men forekommer
også på et klarere frivillig grunnlag uten at det er
opprettet straffesak.52 Når ruskontrakt benyttes
som vilkår for en påtaleunnlatelse, står personen
saken gjelder, overfor et valg mellom å få avgjort
saken gjennom å inngå en slik kontrakt eller ved
at det utferdiges et forelegg med bøtestraff.
Påtaleunnlatelse kan bare brukes som reaksjon overfor handlinger som er straffbare. Etter
utvalgets foreslåtte reform vil det derfor ikke
være adgang til å bruke «ungdomskontrakt» eller
lignende som vilkår for påtaleavgjørelse dersom
ungdommen bare har begått slike handlinger som
utvalget foreslår å avkriminalisere.
Ved en slik avkriminalisering oppstår det dermed spørsmål om hvorvidt det bør innføres sivilrettslige hjemler (som går lenger enn rent samtykkebasert oppfølging) for å komme i posisjon til
å inngå ruskontrakter, på en lignende måte som
politiet frem til nå har kunnet gjøre i tilknytning til
påtaleunnlatelser. Det måtte da innebære at ikke å
samtykke til å inngå en kontrakt om oppfølging og
prøvetaking, eventuelt brudd på vilkår fastsatt i en
slik kontrakt, skulle kunne utløse straffelignende
reaksjoner for personen. Dette ville innebære et
element av rettslig press for å inngå avtalen og
avlevere urinprøver.
Utvalget stiller seg kritisk til bruk av tvungen
rusmiddeltesting, spesielt gjennom krav om å
avlegge urinprøver, med negative konsekvenser
dersom testen viser positivt resultat, eller ungdommen ikke avlegger prøven. Slik rustesting er etter
utvalgets syn et alvorlig inngrep i den personlige
sfære og derfor ikke forholdsmessig tatt i betraktning den type lovbrudd utvalget foreslår å avkriminalisere. For å motvirke manipulering avgis urinprøver normalt under tilsyn.53 Dette innebærer at
barnet eller ungdommen må akseptere at en fremmed person ser på mens de urinerer, noe som
52

53

Bruk av ruskontrakt kan inngås frivillig, se for eksempel
Lien og Larsen (2015), men kan også være et vilkår ved
påtaleunnlatelse etter straffeprosessloven § 69. Påtalemyndigheten har ved påtaleunnlatelsen adgang til å sette vilkår
som nevnt i straffeloven § 53 nr. 2, nr. 3 bokstavene a til h,
nr. 4 og nr. 5.
Helsedirektoratet (2014a veileder) s. 11.
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innebærer en blottlegging av intime kroppsdeler.
Dette utgjør etter utvalgets syn et betydelig inngrep i privatlivet og vil kunne oppleves som særdeles krenkende. Det må kreves meget gode grunner for å rettferdiggjøre anvendelse av rettslig
press for å gjennomføre et slikt tiltak.
Selv om dagens praksis i hovedsak synes å
være at ungdommen også følges opp gjennom
samtaler, og urinprøver i mindre grad forekommer isolert, er utvalget informert om at praksis er
ulik fra sted til sted, og at urinprøver noen steder
kan være eneste tiltak som iverksettes overfor
den unge.54 Det finnes per i dag ikke god og oppdatert systematisk kunnskap om slike tiltak.
Kunnskapsgrunnlaget om slik rustesting og
programmene de inngår i, er mangelfullt. Studier
fra USA har vist at bruk av rustesting som en del
av en strafferettslig reaksjon på kjøring i ruspåvirket tilstand, hvor positive prøveresultater eller
unnlatt oppmøte leder til en snarlig og kortvarig
frihetsberøvelse, har gitt positive effekter i form av
redusert rusmiddelbruk og rusrelatert kriminalitet.55 Den konkrete konteksten slik rustesting inngår i, gjør det imidlertid tvilsomt om resultatene
har overføringsverdi til rustesting utenfor straffesaker i en norsk kontekst. Det finnes uttalelser fra
ungdom som taler for at rustesting anvendt som
vilkår i en alternativ straffereaksjon kan bidra positivt til å opprettholde rusfrihet. Utvalget har funnet
slike uttalelser både i en evaluering av den såkalte
TIUR-modellen56 og i en evaluering av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.57
På den annen side viser internasjonal
forskning på bruk av narkotika at de fleste unge
mennesker som eksperimenterer med narkotika,
avslutter bruken på egen hånd.58 I og med at unge
eksperimentbrukere uten omfattende rusproblemer eller psykososiale utfordringer kan omfattes
av gruppen som vi finner i tiltak som TIUR-modellen, kan et funn av at unge som har kommet inn i
en ordning med rustesting, avslutter narkotikabruken, ikke nødvendigvis anses som en effekt av
tiltaket. Dette utelukker likevel ikke at det kan ha
virket positivt i enkelttilfeller. Den samlede effekten, og hvilke eventuelle negative effekter rustesting innebærer, er det vanskelig å si noe om. Klarere funn om dette ville kreve at det gjennomføres
kontrollerte studier, der utfall av tiltaket sammen54
55
56
57
58

Fra paneldebatten i Rusreformutvalgets konferanse om
barn og unge i rusreformen 27. mai 2019.
Babor mfl. (2018) s. 158.
Baklien og Bye (2017) s. 32.
Andrews og Eide (2019) s. 72.
Babor, mfl. (2018) s. 39–40.

lignes med utfall i en gruppe hvor tiltaket ikke
benyttes. Utvalget mener på bakgrunn av dette at
tvungen rustesting isolert sett ikke kan anses som
et tilfredsstillende kunnskapsbasert tiltak. Etter
utvalgets vurdering er det ikke tilstrekkelig klare
holdepunkter for at det er forsvarlig å bruke et
program med urinprøver som en reaksjon på bruk
av narkotika eller på manglende oppfølging av
helse- og velferdsrettede tiltak.
Utvalget vil på denne bakgrunn ikke anbefale
å opprette hjemler for tvungen rusmiddeltesting
eller at rustesting under trussel om straffelignende
tiltak inngår som en del av oppfølging eller kontroll av unge menneskers bruk av narkotika
innenfor utvalgets foreslåtte modell.
Dette skal likevel ikke være til hinder for at
ungdommen frivillig kan avtale et program med
rustesting. Utvalget har fått opplyst at noen ungdommer i enkelte tilfeller ønsker en slik prøvetaking, for eksempel for å vise overfor foresatte og
andre at ungdommen holder seg rusfri. Med forbehold om at barn og unge ikke utsettes for utilbørlig press, verken fra foresatte eller tjenesteytere, vil frivillig rusmiddeltesting, for eksempel i
skolehelsetjenesten, fortsatt kunne inngå som en
del av oppfølgingen av barn og unge, sammen
med andre forebyggende tiltak, også etter rusreformen. Hvor langt personens eget samtykke
kan danne grunnlag for inngripende tiltak i en frivillig avtalt periode, vil måtte vurderes konkret, og
det bør utvises varsomhet med å bruke mindreåriges samtykke som grunnlag for inngrep.
Utvalget vil påpeke at det er gjort konsistente
funn i studier av systemer med belønning for
negative urinprøver, eller for oppfyllelse av andre
mål som del av en oppfølging, som viser at dette
har en positiv effekt.59 Slike belønninger kan for
eksempel gis i form av poeng som kan byttes inn i
en gjenstand, eller lignende. Ut fra formålene som
er nevnt i reformen, kan det fremstå mer nærliggende å bruke slike «gulrøtter» heller enn «pisk»
for å forsterke motivasjonen til å delta i oppfølging
og gjennomføre. Samtidig vil det være viktig at
slike ordninger ikke gjennomføres på en måte
som medfører en skjevfordeling av ressurser til
oppfølging eller belønning av ungdom som klarer
seg fint og leverer negative prøver, til fortrengsel
for oppfølging av ungdom som har behov for hjelp
med problemer og ikke klarer å møte opp eller
ikke klarer å holde seg rusfri.
59

Babor mfl. (2018) s. 148 om «contingency management, med
videre henvisning til Davis mfl. (2016) s. 267–276; Lussier
mfl. (2006) s. 192–203; Kirby mfl. (2013) s. 639–645; Petry
(2006); Weaver mfl. (2014) s. 153–163.
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15.9 Utvalgets forslag
15.9.1 Innledning
Utvalget foreslår en ny modell (reaksjonsmodell)
for samfunnets reaksjon på narkotikabruk og
innehav og erverv av narkotika til egen bruk i
form av en tredelt prosess etter rusreformen:
1. politiets avdekking og pålegg om møteplikt
2. møte med rådgivningsenheten for narkotikasaker som har to alternative innretninger:
a. uten samtykke til kartlegging og helsehjelp: generell informasjon om narkotikaforbudet, konsekvenser av narkotikabruk
og offentlige hjelpetilbud
b. med samtykke: kartlegging og individuelt
tilpasset rådgivning
3. henvisning til oppfølging og behandling utenfor rådgivningsenheten ved behov
Utvalget vil i det følgende gjøre rede for sine vurderinger av den første delen av prosessen, om
ilagt møteplikt for et offentlig organ. Deretter
redegjør utvalget for sine synspunkter på hvordan
den foreslåtte modellen skal møte brukere som
ikke oppfyller politiets pålegg, personer som ikke
følger opp eller tar imot tilbud om helse- og velferdsrettede tiltak, og personer som gjentatte ganger bryter forbudet.
Innledningsvis i dette kapitlet er det redegjort for utvalgets skille mellom det som anses
som reaksjon på narkotikalovbrudd, og de helseog velferdsrettede tjenestene og tilbudene som
kan gis etter en kartlegging av tjenestebehov, og
som er basert på den enkeltes samtykke. Utvalget har i lys av dette skillet funnet det mest hensiktsmessig å redegjøre for del 2 og 3 i prosessen, om rådgivnings- og kartleggingssamtaler og
videre tilbud om oppfølging, i utredningens
kapittel 16.

15.9.2 Møteplikt som reaksjon på
narkotikabruk
15.9.2.1 Hjemmel og formål
Utvalget har kommet til at det overfor personer
som overtrer forbudet mot bruk og tilhørende
befatning med narkotika, bør gis hjemmel for politiet til å pålegge vedkommende å møte for et myndighetsorgan. Dette vil være et likhetstrekk mellom den norske rusreformen og Portugal-modellen, hvor personer som bryter forbudet, kan
pålegges av politiet å møte for en nemnd (CDT),
se utredningens kapittel 6.
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Et pålegg om oppmøte hos en offentlig etat vil
være et uvanlig sterkt og inngripende virkemiddel
for en handling som ikke anses som kriminell.
Innenfor helseretten er det bare i smittevernloven
§ 5-1 at personer kan få en rettslig plikt til å oppsøke offentlige myndigheter. Brudd på denne plikten er imidlertid ikke straffesanksjonert, jf. unntaket i lovens straffebestemmelse i § 8-1 første
punktum. Utvalgets forslag innebærer også at
foresatte, dersom narkotikaovertredelsen er
begått av en mindreårig person, kan innkalles til
møte med rådgivningsenheten sammen med den
mindreårige. En slik møteplikt ligner dagens ordning med såkalte bekymringssamtaler etter politiloven § 13, hvor foresatte, uten selv å ha begått en
straffbar handling, pålegges en plikt til å møte hos
politiet sammen med den mindreårige. En viss
parallell finnes også i bestemmelsene om obligatorisk personlig oppmøte til mekling etter
ekteskapsloven § 26 første ledd og barneloven
§ 51. Slik mekling tilbys ved familievernkontorene, hvor det blant annet er ansatt psykologer.
Det er etter utvalgets syn på det rene at det må
kreves sterke grunner for å pålegge innbyggerne
en oppmøteplikt. Når utvalget foreslår å innføre
hjemmel for at politiet kan gi pålegg om en slik
møteplikt, er det fordi det anses formålstjenlig
med tanke på et overordnet ruspolitisk mål om å
forebygge og redusere problematisk bruk av narkotika. Møteplikten vil etter utvalgets syn kunne
skape nye muligheter for personell med helse- og
sosialfaglig kompetanse til å gi informasjon om
narkotika basert på en vurdering av risiko knyttet
til personens atferd. Møtet skaper også muligheter til å avdekke eventuelle udekkede behandlings- eller tjenestebehov hos personer som ikke
selv i utgangpunktet oppsøker hjelp på eget initiativ.
Utvalget har mottatt flere innspill som gir
uttrykk for bekymring for at avkriminalisering
sender et signal, særlig til barn og unge, om at
bruk av narkotika ikke er skadelig, eller at avkriminaliseringen kan bidra til å «normalisere» bruken av narkotika i ungdomskulturen. En møteplikt for en offentlig etat, pålagt av politiet, vil
kunne lette oppgaven med å formidle at forbudet
mot å bruke narkotika fremdeles gjelder også
etter en avkriminalisering. I den grad det er grunn
til å frykte en slik signaleffekt av avkriminalisering, vil bestemmelsen om oppmøteplikt kunne
antas å motvirke dette.
Utvalget ser dilemmaet ved at ileggelse av en
slik møteplikt kan oppleves som mer inngripende
for den berørte personen enn dagens reaksjon
ved brudd på legemiddelloven § 24 første ledd og
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§ 31 annet ledd om forbud mot å bruke eller være
i besittelse av narkotika, som vanligvis vil være
bøtestraff gitt ved forelegg for voksne lovbrytere.
Risikoen for at den enkelte opplever stigmatisering og ydmykelse i forbindelse med å måtte møte
for et offentlig organ, bør ikke undervurderes,
spesielt der vedkommende selv ikke opplever problemer knyttet til sin bruk av narkotika. Det vil
være viktig at det formidles tydelig hva som er formålet med oppmøtet. Formålet er ikke å straffe
personen for et lovbrudd, men å gjennomføre en
informerende samtale om mulige negative konsekvenser av rusmidler, og å avklare om personen
har et behov for helse- og velferdsrettede tiltak, i
tråd med gjeldende faglige retningslinjer og internasjonale anbefalinger,60 dersom personen samtykker til dette. Se nærmere omtale av slike anbefalinger i utredningens kapittel 7.

15.9.2.2 Konsekvenser ved unnlatelse av å oppfylle
møteplikten
Av praktiske hensyn, blant annet med tanke på
politiets håndhevingsskjønn, foreslår utvalget at
rådgivende enhet formelt skal gi politiet tilbakemelding om hvorvidt en person har oppfylt sin
ilagte møteplikt. Det ligger ingen sanksjonering i
dette, men det vil være et elementet for politiets
vurdering om pålegg om ny møteplikt dersom
vedkommende på nytt tas for bruk av narkotika.
Se nærmere om politiets håndhevingskjønn i
utredningens kapittel 14.
Pålegget om møteplikt innebærer en rettslig
forpliktelse for personen saken gjelder. Den rettslige forpliktelsen anses oppfylt enten ved at den
som har fått pålegget, faktisk møter for den foreslåtte rådgivningsenheten, eller ved at det etableres kontakt med fjernmøteteknologi dersom
enheten anser dette forsvarlig. Oppmøteplikten vil
dessuten falle bort dersom rådgivningsenheten
beslutter at personen likevel ikke skal møte. Se
nærmere om skjønnsmessig adgang til å suspendere møteplikt i utredningens kapittel 16.
Selv om det legges til rette for at oppfyllelse av
møteplikten skal være minst mulig komplisert, vil
det være personer som av ulike grunner ikke vil
møte for et slikt myndighetsorgan. Dette kan
være av prinsipielle grunner, for eksempel fordi
vedkommende mener at bruk av narkotika ikke
bør være forbudt, eller det kan være fordi bruke60

For eksempel er korte intervensjoner («brief interventions») og motiverende intervju (MI) anbefalt av Verdens
helseorganisasjon og FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) som et kunnskapsbasert forebyggende tiltak se UNODC og WHO (2018b) s. 34–36.

rens livssituasjon og rusproblem gjør det vanskelig for vedkommende å oppfylle plikten. Rådgivningsenheten personen skal møte for, bør
strekke seg langt for å etablere kontakt med brukere, for eksempel gjennom telefon, brev eller
ved å oppsøke personen på vedkommendes
adresse eller samarbeide med andre instanser
som personen kan ha et tillitsforhold til. Formålet
med møteplikten er at det oppnås kontakt, og at
det dannes en mulighet for å gi rådgivning og tilbud om oppfølging. Dersom rådgivningsenheten
har etablert tilstrekkelig kontakt med personen,
for eksempel ved at enheten aktivt har oppsøkt
vedkommende, bør det derfor ikke knyttes virkninger til at personen ikke på eget initiativ har
oppfylt møteplikten.
Utvalget har vurdert hvorvidt det bør etableres en hjemmel for avhenting uten samtykke av
personer som ikke oppfyller en møteplikt som er
ilagt av politiet. Utvalget mener imidlertid at
omkostningene, forstått som negative konsekvenser for den enkelte, for tillitsforholdet mellom tjenesteyter og tjenestemottager og for ressursbruk
i tjenestene, tilsier at det ikke skal anvendes makt
for å bringe personen inn til møtet.
Utvalget har også vurdert om det bør innføres
adgang til å ilegge et administrativt ilagt gebyr for
manglende oppfyllelse av møteplikten. I mange
land som har avkriminalisert, og ikke legalisert,
befatning med narkotika til egen bruk, er det innført hjemler for å ilegge overtredelsesgebyr for
narkotikabruken (se omtale i kapittel 6). Et slikt
gebyr for manglende oppmøte vil kunne skape et
insentiv for den enkelte til å etterkomme pålegget
om å møte, og trusselen om et slikt gebyr kan
bidra til å understøtte oppmøteplikten og understreke at narkotikabruk fremdeles er ulovlig. På
den annen side er det en risiko for at overtredelsesgebyr vil kunne skade tillitsrelasjonen mellom
pasient eller bruker og tjenestene.
Utvalget har mottatt innspill fra voksne pårørende til personer med ruslidelser om at det ikke
er uvanlig at pårørende betaler ilagte bøter for å
unngå soning av en subsidiær fengselsstraff. Dersom det innføres et administrativt gebyr som reaksjon på bruk eller besittelse av narkotika til erstatning for bøter etter en avkriminalisering, kan en
lignende negativ effekt for pårørende forventes;
presset til å gjøre opp for offentlig gjeld for en nærstående med ruslidelser vil kunne være stort, også
uten trusselen om en subsidiær fengselsstraff.
Utvalget har kommet til at et pengegebyr for
manglende oppfyllelse av møteplikten på mange
måter vil fremstå som et nytt navn på en gammel
praksis, nemlig bøtelegging av personer som bru-
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ker og har befatning med narkotika til egen bruk,
uavhengig av om dette registres i bøteregister
eller ikke.
Utvalget foreslår heller ingen annen sanksjonering i form av straffelignende reaksjoner for
brukere som ikke oppfyller møteplikten.

15.9.2.3 Forholdet til helsehjelpbegrepet i
helselovgivningen
Ved avklaringen av hvilket regelverk som kommer til anvendelse, har det betydning hvorvidt
møtet med kommunen regnes som helsehjelp i
helserettslig forstand. Når et tiltak anses som
helsehjelp, utløses en rekke bestemmelser i helselovgivningen, blant annet om krav til tiltakets innhold og til saksbehandlingen.61
Helsehjelp er legaldefinert i blant annet helsepersonelloven § 3 tredje ledd:
«Med helsehjelp menes enhver handling som
har forebyggende, diagnostisk, behandlende,
helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og
omsorgsformål og som utføres av helsepersonell.»
Definisjonen er etter sin ordlyd meget vid. Hvorvidt en bestemt type handling faller innenfor helsehjelpbegrepet, beror ifølge Helsedirektoratet på
en helhetsvurdering.62 Helsedirektoratet har lagt
til grunn at rådgivning for å fremstå som helsehjelp må være individuelt tilpasset, av handlingsrettet karakter og basert på informasjon som pasienten gir fra seg.63
Politiets saksbehandling og pålegg ytes ikke
av personell med helsefaglig kompetanse og kan
ikke sies å utgjøre behandling eller rådgivning.
Handlingene knytter seg derimot til kontroll og
håndheving av forbudet mot narkotika og til å
bringe personen i kontakt med en relevant offentlig tjeneste. Opplysninger om personens helsesituasjon vil ikke ha direkte betydning for politiets
håndtering, utover det håndhevingsskjønnet som
er omtalt i kapittel 14. Politiets saksbehandling og
pålegg anses derfor, etter utvalgets syn, klart ikke
som helsehjelp.
Når det gjelder møtet mellom personen og
rådgivningsenheten som foreslås i dette kapitlet,
bør det første møtealternativet (uten samtykke til
61
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Se helsepersonelloven § 2 første ledd, pasientjournalloven
§ 3 første ledd og pasient- og brukerrettighetsloven
kapittel 4.
Helsedirektoratet (2018h).
Helsedirektoratet (2018h).
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kartlegging med videre) ikke anses som helsehjelp. Riktignok vil personen som gjennomfører
samtalen på vegne av rådgivningsenheten, være
en person som er kompetent til å gjennomføre
møtealternativ to (etter samtykke til kartlegging
med videre) som utvalget klart anser som helsehjelp. Det er videre et forebyggende aspekt ved
første møtealternativ, noe som kan tale for at det
er tale om helsehjelp. Formålet med samtalen er
imidlertid å gi personen opplysninger om forbudet mot narkotika og tilgjengelige tilbud, og om
muligheten for eventuell videre kartlegging
basert på personens samtykke. Se nærmere om
samtalens formål i utredningens kapittel 16.
Ved den nærmere grensedragningen av om
rådgivning bør anses som helsehjelp, finner utvalget en viss veiledning i Helsedirektoratets
uttalelse om grensene for helsehjelpbegrepet i
helsepersonelloven § 3 tredje ledd i forbindelse
med rådgivning som gis til enkeltpersoner i apotek. I den forbindelse ble følgende lagt til grunn:
«[V]eiledning, råd og informasjon om bruk av
legemidler som gis i forbindelse med ekspedering, er helsehjelp i den grad veiledningen og
informasjonen er individuelt tilpasset, av handlingsrettet karakter og basert på informasjon
personen gir i fra seg. Dersom rådene som gis
er av en mer generell og uforpliktende karakter, ikke tilpasset den enkelte person, men som
for eksempel vil gjelde for en større gruppe
mennesker, vil ikke dette være helsehjelp etter
definisjonen.»64
Helsedirektoratet la også til grunn at legemiddelsamtale mellom pasient og farmasøyt, røykesluttveiledning, behandling av pasienter i LAR og
vurdering av interaksjoner mellom legemidler var
å anse som helsehjelp. Derimot ble presisering av
produktinformasjon, for eksempel veiledning i forbindelse med bruk av diabetesutstyr eller inhalasjonsmedisin, eller formidling av offentlig helserelatert informasjon rettet mot en større, ubestemt kundekrets, ikke ansett som helsehjelp.
Utvalget legger vekt på at samtalen (uten samtykke til kartlegging med videre) i rådgivningsenheten ikke vil være av individuelt handlingsrettet karakter eller basert på informasjon som
pasienten gir fra seg. Dersom pasienten ikke samtykker til oppfølging, vil det obligatoriske møtet
bestå av informasjon fra rådgivningsenheten som
vil være av en art som kan gis til en større, ubestemt krets av personer, nemlig personer som har
64

Helsedirektoratet (2011) s. 2.

324
Kapittel 15

NOU 2019: 26
Rusreform – fra straff til hjelp

brukt en bestemt type narkotika. Den vil kunne
fokusere på det narkotiske stoffet saken gjelder, i
henhold til opplysninger i meldingen fra politiet,
men den vil ikke basere seg på en individuell faglig
vurdering knyttet til enkeltpersonens helsemessige situasjon og lignende. Rådgivningsenheten vil
imidlertid kunne benytte muligheten som ligger i
oppmøtet, til å gi tilbud om helsehjelp som kan tas
imot på stedet i form av kartlegging av personens
rusproblemer og individuell oppfølging, basert på
vedkommendes samtykke og en faglig vurdering
av personens situasjon. Den profesjonelle parten
som skal gjennomføre samtalen, vil i alternativ 1
kunne formidle budskapet på en måte som gjør det
tilgjengelig for mottageren, sett i lys av for eksempel mottagerens alder og bakgrunn. Samtalen skal
derimot ikke gå over i individuelt tilpasset helsehjelp uten personens samtykke.
Utvalget har på dette grunnlaget ikke ansett
det nødvendig å foreslå en egen lovbestemmelse
som uttrykkelig sier at den obligatoriske samtalen, uten samtykke til kartlegging med videre,
ikke utgjør helsehjelp etter helselovgivningen. For
sammenhengens skyld påpekes det at rådgivningsenheten i kommunene etter utvalgets forslag vil være en lovpålagt oppgave med hjemmel i
helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 7, se
kapittel 16. Den profesjonelle parten i samtalen vil
ha en straffbelagt taushetsplikt etter helse- og
omsorgstjenesteloven § 12-1, og fylkesmannen
fører tilsyn med lovligheten av kommunenes oppfyllelse av pliktene, jf. § 12-3 første ledd. Helsepersonelloven fastsetter krav til personell med autorisasjon eller lisens, jf. helsepersonelloven §§ 48 a
eller 49, herunder krav til faglig forsvarlighet og
taushetsplikt.
Det andre alternativet, som er betinget av personens samtykke, baserer seg på en dialog med
personen og tar sikte på å avklare behov for tjenester basert på personens konkrete rusmiddelbruk, livssituasjon og andre relevante opplysninger. Dette alternativet utgjør etter utvalgets syn
klart helsehjelp i helserettslig forstand. Det legges i den forbindelse vekt på at dette er individuelt
tilpasset, handlingsrettet og basert på informasjon
som pasienten gir den ansatte i rådgivningsenheten med henblikk på kartlegging.
Som nevnt ovenfor er de alternative møtene
nærmere beskrevet i kapittel 16.

15.9.2.4 Forholdet til retten til privatliv
Utvalget anerkjenner at en ilagt oppmøteplikt er et
inngrep i den enkeltes autonomi, og at dette må
gjøres i samsvar med den enkeltes rett til respekt

for sitt privatliv etter Grunnloven § 102 første ledd
første punktum, Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 8 nr. 1 og FNs
konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP)
artikkel 17 nr. 1. Inngrep i den enkeltes rett til privatliv er ikke rettmessig med mindre det har tilstrekkelig hjemmel, forfølger et legitimt formål
og er forholdsmessig, jf. blant annet Rt. 2015 s. 93
avsnitt 60.
Utvalgets forslag til lovbestemmelser utformes
med sikte på å oppfylle kravet til en tilstrekkelig
hjemmel for inngrepet. Det vises til merknadene
til de enkelte bestemmelsene.
Formålet med inngrepet, som er å begrense de
negative konsekvensene av rusmiddelbruk i samfunnet, har bred politisk oppslutning i Norge og
internasjonalt65 og må anses som et legitimt formål for inngrepet. Utvalgets forslag, som innebærer å endre samfunnets reaksjoner på narkotikabruk fra straff til hjelp og behandling, forsøker
dessuten å bidra til at den enkelte kan motta formålstjenlig hjelp for eventuelle rusrelaterte problemer basert på den enkeltes samtykke, som kan
bidra til oppnåelsen av en høyere fysisk og psykisk helsetilstand for en utsatt gruppe.66 Hensyn
som gjør det nødvendig med inngrep i innbyggeres privatliv som følge av bruk av narkotika, knytter seg blant annet til ivaretakelse av helse og
offentlig trygghet samt forebygging av uorden og
kriminalitet. I enkelte situasjoner, herunder i situasjoner der voksnes bruk av narkotika virker
negativt på oppvekstsvilkårene til barn personen
har omsorgen for, kan inngripen også være nødvendig for å verne andres rettigheter, som nevnt i
EMK artikkel 8 nr. 2, jf. også Grunnloven § 104 og
barnekonvensjonen artikkel 3 og 33.
Bruk av narkotiske stoffer i befolkningen innebærer samlet sett et samfunnsproblem som det
derfor anses nødvendig og forholdsmessig å kunne
intervenere overfor. Etter gjeldende lovgivning
kan den rene bruk av narkotika i prinsippet
hjemle en straff på fengsel i inntil 6 måneder, jf.
legemiddelloven § 31 annet ledd, jf. § 24 første
ledd. Ethvert erverv av narkotika, samt oppbevaring av narkotika til egen bruk utover 1–2 brukerdoser, kan i prinsippet hjemle en straff på fengsel i
65
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Se for eksempel for Norges del Innst. 207 S (2012–2013)
kapittel 2.1. FNs narkotikakonvensjoner, som er omtalt i
utredningens kapittel 7, kan ses som uttrykk for en utbredt
internasjonal oppslutning om målet om å begrense skadevirkningene av narkotika.
Jf. FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle
rettigheter artikkel 12 nr. 1 om retten til å nyte den høyest
oppnåelige fysiske og psykiske helse. Se også drøftelsen av
stigmatisering og marginalisering som følge av straffeforfølging i utredningens kapittel 12.
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inntil 2 år, jf. straffeloven § 231 (se nærmere
omtale i utredningens kapittel 8). Som en konsekvens av disse strafferammene, som riktignok
ikke utnyttes til sin ytterste konsekvens i saker
om narkotika til egen bruk, foreligger det hjemmel for betydelige inngrep overfor den enkelte
ved bruk av straffeprosessuelle tvangsmidler (se
utredningens kapittel 9). Denne gjeldende rettstilstanden antas å være i samsvar med retten til privatliv etter Grunnloven § 102 og de folkerettslige
bestemmelsene som var mønster for bestemmelsen, selv om det finnes eksempler på at domstoler
i andre land har kommet til at strafflegging av personlig bruk av cannabis utgjør et uforholdsmessig
inngrep i den enkeltes personlige autonomi.67
Utvalget har ved utformingen av sitt forslag
søkt å ivareta behovet for et adekvat inngrep, samtidig som dette inngrepet ikke går lenger enn det
som anses som nødvendig for å begrense negative
konsekvenser av ulovlig rusmiddelbruk. Reaksjonsmodellen utvalget foreslår, vurderes samlet
sett å være mindre inngripende enn de reaksjonene som ble lovfestet i forbindelse med avkriminalisering i Portugal.
De hjemler som er gitt for politiets undersøkelse, går ikke lenger enn det som anses nødvendig for å oppnå en rimelig håndheving av et
sivilrettslig forbud mot befatning med narkotika
til egen bruk. Sammenlignet med gjeldende rett
er hjemlene for politiets adgang til å gripe inn i
den enkeltes privatliv begrenset, ved at det for
eksempel ikke vil være adgang til å ransake personens hjem på grunnlag av funn av en mindre
mengde narkotika, se omtale i utredningens kapittel 9. Forholdet til forbudet mot husransakelse
utenom i kriminelle tilfeller i Grunnloven § 102
første ledd annet punktum er drøftet i kapittel 14.
Adgangen til å ilegge en rettslig plikt til oppmøte fremstår som nødvendig for å muliggjøre
inngripen overfor uønsket bruk av narkotika i
samfunnet når slike handlinger ikke lenger skal
møtes med straffeforfølging. Personen blir ikke
bedømt som kriminell og ilegges ikke en straffereaksjon for handlingene som det reageres mot.68
Etter utvalgets vurdering er oppmøteplikt ikke et
uforholdsmessig inngrep i tilfeller der det avdekkes bruk av narkotika eller erverv og innehav av
narkotika til egen bruk. Utvalget bygger dette
blant annet på hjelpetjenestenes behov for informasjon om narkotikabruk og mulighet for tidlig

identifisering av potensielt skadelig atferd og forebygging av utviklingen av rusmiddelbruk.
Utvalget har lagt til grunn at det pålagte oppmøtet ikke utgjør helsehjelp etter helselovgivningen. Tiltaket ligger imidlertid i skjæringspunktet
mellom politiets håndheving av forbudet og
offentlige hjelpetjenesters oppfølging av enkeltpersoners bruk av rusmidler. Det oppstår derfor
et spørsmål om hvorvidt tiltaket kan anses som et
inngrep på helseområdet, slik at det omfattes av
anvendelsesområdet for Oviedo-konvensjonens
artikkel 5.69 Bestemmelsen fastslår at inngripen
på helseområdet bare kan foretas etter at den
berørte personen har gitt et fritt og informert
samtykke. Ordlyden, og konvensjonens formål,
kan tale for at også inngrep som ikke nødvendigvis utgjør helsehjelp, omfattes. Hvorvidt oppmøteplikten faller innenfor konvensjonen, kan det per i
dag neppe gis et sikkert svar på.
For det tilfelle at oppmøteplikten faller innenfor Oviedo-konvensjonens virkeområde, anses tiltaket som rettmessig i medhold av konvensjonens
artikkel 26 nr. 1. Bestemmelsen gir anledning til å
foreta lovhjemlede inngrep i rettigheter som følger av konvensjonen, dersom det er nødvendig i
et demokratisk samfunn av hensyn til den offentlige sikkerhet, for å forebygge kriminalitet, til
vern om folkehelsen eller til vern om andres rettigheter og friheter. Oppmøte for et offentlig kontor til en samtale anses relativt sett lite inngripende, og det vil etter utvalgets forslag ikke være
belagt med straff eller sanksjoner å motsette seg
tiltaket (se punkt 15.9.2.2 ovenfor og 15.9.2.5
nedenfor). Det legges til grunn at vurderingstemaene som denne bestemmelsen gir anvisning
på, i det vesentlige vil være sammenfallende med
om inngrepet er i samsvar med retten til respekt
for privatliv etter Grunnloven § 102 og dens internasjonale forbilder som er omtalt ovenfor. Utvalgets forslag vil dermed ikke være i strid med
Norges forpliktelser etter Oviedo-konvensjonen.

15.9.2.5 Utvalgets syn på administrativt ilagt
gebyr som reaksjon på manglende
etterlevelse av pålegg – forholdet til
folkerettslige forpliktelser
Utvalget anbefaler, som nevnt ovenfor, at det ikke
gis hjemmel for ileggelse av gebyrer som reak69
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Se omtale av rettspraksis i Tyskland i utredningens
kapittel 6.
For eksempel kjøring i ruspåvirket tilstand, jf. vegtrafikkloven § 22, som utvalget ikke foreslår å avkriminalisere.
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«Inngrep på helseområdet» er ordlyden i den norske oversettelsen av konvensjonen i Lovdata. Konvensjonen foreligger i autoritative språkversjoner på engelsk og fransk,
hvor den tilsvarende ordlyden er henholdsvis «intervention
in the health field» og «intervention dans le domaine de la
santé».
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sjon på manglende oppfyllelse av ilagt oppmøteplikt for rådgivningsenheten. Utvalget mener at
den foreslåtte modellen ikke kommer i konflikt
med Norges folkerettslige forpliktelser etter FNs
narkotikakonvensjoner. Det vises til kapittel 7,
hvor det fremgår at det er en viss tolkningsmessig
tvil knyttet til hvorvidt det kreves innføring av lovhjemmel for administrative sanksjoner ved en
avkriminalisering av besittelse av narkotika til
egen bruk. Utvalget anser administrative sanksjoner som lite hensiktsmessige. Statspartenes praksis er langt ifra entydig når det gjelder det rettslige regimet for innbyggernes befatning med
narkotika til egen bruk, og de rådende oppfatningene om hva som er rettmessig og formålstjenlig
virkemiddelbruk i narkotikapolitikken, synes til
dels å være i rask utvikling, se omtale om dreiningen mot en mer helseorientert narkotikapolitikk i utredningens kapittel 7.
I hvilken utstrekning Norge skal benytte seg
av handlingsrommet som tilligger statene etter
FNs narkotikakonvensjoner, for å gjennomføre en
kunnskapsbasert narkotikapolitikk i tråd med
mandatet som er gitt utvalget, vil til dels kunne
bero på utenrikspolitiske avveininger som ligger
utenfor utvalgets mandat.
For det tilfellet at utvalgets fortrukne forslag
ikke anses å oppfylle Norges forpliktelser etter
narkotikakonvensjonene med tilstrekkelig grad av
sikkerhet, vil utvalget skissere et alternativ som
ligger innenfor narkotikakonvensjonenes rammer med større margin. Dette innebærer tilføyelsen av en hjemmel for administrativt pengegebyr
som en reaksjon på manglende oppfyllelse av
møteplikten. Det understrekes at gebyret ikke bør
utløses av selve narkotikabruken som sådan eller
være en konsekvens av manglende aksept av eller
gjennomføring av tilbud om behandling eller lignende tiltak som rådgivningsenheten foreslår. Det
er manglende overholdelse av oppmøteplikten som
eventuelt måtte sanksjoneres.
Ileggelse av et slikt gebyr må i så fall skje etter
en individuell vurdering. Overtredelsesgebyr bør
bare kunne ilegges dersom gebyret, basert på den
informasjonen som er tilgjengelig for rådgivningsenheten, ikke vil være urimelig tyngende
sett i lys av overtrederens økonomiske situasjon
og livssituasjon for øvrig. Det må kunne dokumen-

teres at rådgivningsenheten har benyttet de
muligheter man har til rådighet for å oppnå kontakt med vedkommende før gebyret utferdiges.
Overtredelsesgebyr bør etter utvalgets syn, som i
Portugal-modellen, ikke kunne benyttes overfor
brukere med alvorlig rusproblematikk og avhengighet. Det bør også vurderes om en advarsel vil
være et adekvat tiltak. Det må antas at dette vil
kunne være relevant i tilfeller av eksperimentell
bruk, eller rekreasjonsbruk, særlig der det er første gang det reageres overfor personen. Det bør
av hensyn til klarhet for organene som skal
anvende lovgivningen, vedtas vilkår om tilregnelighet og minstealder som personlige forutsetninger for å kunne bli ilagt gebyr.70
Gebyrets størrelse må fastsettes individuelt på
bakgrunn av inntekt og betalingsevne. Et ilagt
gebyr bør etter utvalgets syn annulleres dersom
den som er ilagt gebyret, tar kontakt, og et møte
lar seg gjennomføre innen rimelig tid, fortrinnsvis
før gebyret forfaller til betaling.
Behovet for individuelle vurderinger tilsier at
det bør være en adgang, og ikke en plikt, til å
ilegge overtredelsesgebyr dersom vilkårene er
oppfylt.71 Gitt at vedtaket må basere seg på slike
faglige vurderinger basert på den enkeltes situasjon, bør vedtaket forberedes av rådgivningsenheten. Hensynet til relasjonen mellom rådgivningsenheten og personen saken gjelder, som
det fremdeles vil være ønskelig å komme i kontakt med for å gjennomføre en rådgivningssamtale, taler imidlertid for at vedtaket ikke fattes og
formidles av selve rådgivningsenheten. Vedtaket
kan i stedet fattes av juridisk team eller annen
egnet enhet i kommunens administrasjon, på
grunnlag av innstilling fra rådgivningsenheten.
Fylkesmannen bør være klageinstans for eventuelle vedtak om overtredelsesgebyr.
Som det fremgår vil ikke utvalget foreslå at det
gis hjemmel for overtredelsesgebyr. Dette er
begrunnet i faglige vurderinger av hvilke virkemidler som fremstår best egnet til å minimere de
negative konsekvensene av narkotikabruk i samfunnet.
70
71

Se Prop. 62 L (2015–2016) Endringer i forvaltningsloven mv.
(administrative sanksjoner mv.) kapittel 12.
Se Prop. 62 L (2015–2016) kapittel 20.
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Organisering og innretning av rådgivende enhet
for narkotikasaker
16.1 Innledning
I henhold til utvalgets mandat skal utvalget
«utrede og foreslå en modell for å oppnå formålet
med rusreformen». Formålet med reformen er
beskrevet i mandatets punkt 1:
«Regjeringen ønsker å endre myndighetenes
reaksjoner mot personer som tas for bruk og
besittelse av narkotika fra straff til hjelp,
behandling og oppfølging.
Regjeringen vil gjennomføre en rusreform
for å sikre et bedre tilbud til rusavhengige, der
ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og
besittelse av illegale rusmidler til eget bruk
overføres fra justissektoren til helsetjenesten.»
Utvalget har redegjort for sin tolkning av reaksjoner i denne sammenhengen i utredningens kapittel 15. I det inneværende kapitlet gjøres det rede
for hvordan utvalgets foreslåtte modell bør forankres organisatorisk og administrativt, og for hvordan modellens funksjoner bør innrettes.
De funksjoner som inngår i utvalgets foreslåtte
modell, kan enten ivaretas av særorganer (heretter kalt nemndsmodell) eller av personell som i
større grad er integrert i eksisterende etater som
også ivaretar andre oppgaver overfor personer i
tilknytning til deres rusmiddelbruk (heretter kalt
integrert modell). Hensyn som taler henholdsvis
for og imot begge løsninger, drøftes i dette kapitlet.
Utvalgets foreslåtte modell innebærer en integrert modell som er forankret i de ordinære helseog velferdstjenestene, med hovedansvaret lagt til
det kommunale forvaltningsnivået. Enhetens primære funksjon vil være å gi råd og informasjon til
personer som ilegges møteplikt for enheten på
bakgrunn av avdekket bruk, innehav eller erverv
av narkotika til egen bruk, samt å kartlegge behov
for tjenester etter samtykke og å videreformidle
disse personene til adekvate tjenestetilbud.

I punkt 16.2.2 omtales kort Portugal-modellen,
og i 16.2.3 skisseres to alternative nemndsmodeller i en norsk kontekst. Den ene modellen innebærer opprettelse av nye særorganer etter inspirasjon fra Portugals avkriminaliseringsreform,
mens den andre baserer seg på de eksisterende
fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker.
I punkt 16.2.4 gjøres det mer grundig rede for
begrunnelsene for utvalgets foretrukne integrerte
modell. Utvalget foreslår å opprette en rådgivende
enhet for narkotikasaker enten i hver kommune
eller gjennom interkommunalt samarbeid mellom
to eller flere kommuner der dette fremstår hensiktsmessig. I samme punkt beskrives også
modellens organisatoriske og administrative forankring, kompetansekrav med videre.
Utvalget redegjør deretter i punkt 16.3 for
saksgang og prosess fra politiets pålegg om oppmøteplikt til saken avsluttes. I hovedsak gjøres
det i utredningens kapittel 14 rede for politiets
rolle og atferd i forbindelse med avdekking, men
det nevnes her noen forhold som er relevante for
politiets oppgaver. Utvalget redegjør også kort for
hvilke opplysninger som skal følge politiets
pålegg om oppmøte for de rådgivende enhetene.
Videre gjøres det rede for utvalgets vurderinger
av innholdet i modellen og ulike hensyn som må
ivaretas.
Utvalget har i punkt 16.4 vurdert særskilt
hvordan barn og unge under 18 år skal ivaretas i
modellen, mens saksbehandlingsregler, herunder klageadgang og tilsyn, er behandlet i punkt
16.5. I punkt 16.6 redegjør utvalget for spørsmål
om journalføring og registrering av personopplysninger. I punkt 16.7 omtales modellens anvendelse på Svalbard og Jan Mayen, og i punkt 16.8
redegjør utvalget for sine synspunkter på hvordan
modellen skal forholde seg til utlendinger uten
fulle rettigheter etter helse- og velferdslovgivningen. Punkt 16.9 omhandler pårørendeperspektivet, herunder både barn som pårørende og øvrige
pårørende. Avslutningsvis, i punkt 16.10, omtales
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kort behovet for tilrettelagt oppfølging av minoriteter og kjønnsspesifikke behandlings- og oppfølgingsbehov.

16.2 Alternative modeller –
nemndsmodellen og den
integrerte modellen
16.2.1 Innledning
Utvalget har, i henhold til sitt mandat, særskilt vurdert erfaringer fra avkriminaliseringen i Portugal,
herunder det rettslige grunnlaget og valg av organisering og virkemidler, særlig de såkalte frarådningsnemndene. Dette er nærmere behandlet i
utredningens kapittel 6. Utvalget anbefaler ikke en
slik organisering av den norske rusreformen, men
skisserer for sammenligningens skyld likevel kort
to mulige organiseringer av en nemndsmodell.
16.2.2 Portugal-modellen
Portugal avkriminaliserte bruk og besittelse av all
narkotika til egen bruk i 2001 (se utvalgets omtale
av Portugal i utredningens kapittel 6). Portugalmodellen løftes ofte frem i det nasjonale og internasjonale ordskiftet om avkriminalisering. Også
Stoltenberg-utvalget anbefalte i 2010 å innføre en
nemndsmodell etter inspirasjon fra Portugal1.
I tillegg til en kraftig oppbygging og opprusting av tjenesteapparatet, var opprettelsen av
de såkalte frarådningsnemndene en vesentlig
bestanddel i Portugals innsats for å oppnå sine
ruspolitiske mål. Portugisiske myndigheter viser
også til den brede politiske forankringen som
betydningsfull, både for oppslutningen og gjennomføring av reformen. Myndighetene peker
også på en stram styringsstruktur, fra helsedepartementet via et eget rusdirektorat (SICAD) og ned
til nemndene (CDT-ene), som viktig for vedlikehold av modellen. Se nærmere om Portugal i
utredningens kapittel 6.
Nemndene i Portugal er forankret i helsesektoren, men har likevel anledning til å sanksjonere enkeltpersoner på grunnlag av rusmiddelbruk. Blant norske forvaltningsorganer fremstår
fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
som mest sammenlignbare med frarådningsnemndene i Portugal. Samtidig er det viktige forskjeller. Fylkesnemndene i Norge sorterer administrativt under Barne- og familiedepartementet,
ikke under helseforvaltningen, slik CDT-ene i
Portugal gjør. Fylkesnemndene kan treffe vedtak

om bruk av inngripende virkemidler, for eksempel
plassering og tilbakehold av barn i institusjon uten
barnets samtykke, jf. barnevernloven § 2-24.
Fylkesnemndene har derimot ikke myndighet til å
benytte rent sanksjonerende virkemidler, som for
eksempel overtredelsesgebyr, slik frarådningsnemndene i Portugal har. Frarådningsnemndene
både undersøker saken og treffer vedtaket, slik
også enkelte tilsyn og kommisjoner i norsk
sammenheng gjør.2 Til sammenligning er saksbehandlingen i fylkesnemndene basert på kontradiksjon og likebehandling av den offentlige parten
(kommunen) og den private parten, jf. barnevernloven § 7-3 annet ledd bokstav c og d, det vil si at
partene er gitt samme mulighet til å påvirke utfallet av saken blant annet gjennom vitneførsel.

16.2.3 Nemnder i en norsk kontekst
16.2.3.1 Innledning
Nemndsordninger for rusmiddelbruk er ikke
ukjent i Norge. Som det vises til i utredningens
kapittel 3, ble det i 1957 gjort endringer i edruskapsloven som brakte «narkomane» inn under
lovbestemmelsene om behandling av «drikkfeldige». Lovendringen innebar blant annet at
kommunale edruskapsnemnder kunne pålegge
innleggelse av en person til undersøkelse,
behandling eller kur på grunnlag av vedkommendes narkotikabruk. To tiår senere ble det konstatert at utskillelsen av saker om «rusmisbruk» i en
særskilt nemnd innebar en «oppsplitting og særbehandling» som edruskapsvernet led under, og i
løpet av 1980-årene var ordningen avviklet i de
fleste av landets kommuner. Utviklingen gikk således i retning av å avvikle særomsorg og mot å
integrere personer med rusmiddelproblematikk i
det ordinære tjenestetilbudet. Rusreformutvalgets
forslag om en integrert modell kan sies å knytte
an til denne tradisjonen.
En ny nemdsmodell i en norsk sammenheng
ville uansett ikke kunne bygge på de gamle edruskapsnemndene verken i form eller innhold.
Utvalget har sett på to alternative organiseringer
av en nemndsmodell i en norsk kontekst, henholdsvis en ny nemndsordning og en utvidelse av
ansvars- og oppgaveområdet til fylkesnemndene
for barnevern og sosiale saker.
Nemndenes funksjoner og oppgaver ville i stor
utstrekning være sammenfallende med oppgavene som er beskrevet i forbindelse med utval2

1

Stoltenbergutvalget 2010.

Et eksempel på dette er kontrollkommisjonsordningen i
psykisk helsevern, Helsedirektoratet (2018f).
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gets redegjørelse for sitt forslag om integrert
modell, se punkt 16.3.

16.2.3.2 Ny nemnd for narkotikasaker?
Et argument for å opprette en ny nemndsordning
for narkotikasaker er at det ville fremstå som en
tydelig markering av bruddet med den tidligere
kriminaliseringspolitikken. Slike nemnder kunne
tenkes plassert på regionalt nivå, eventuelt som et
oppgavefellesskap mellom fylker. Det fremstår
nærliggende at det øverste faglige ansvaret i så
fall burde ligge til Helse- og omsorgsdepartementet, med ansvar for styring og faglig oppfølging
delegert til Helsedirektoratet.
For å sikre en tverrsektoriell koordinering og
forankring av aktivitetene i de nye nemndene ville
det være tilrådelig å opprette et tverrdirektoralt råd
for narkotikasaker, bestående av Bufdir, POD, KDI,
AVdir og Udir, under ledelse av Helsedirektoratet.
Også dette ville være etter inspirasjon fra Portugal.
I tillegg ville utvalget foreslått å opprette et eget
brukerutvalg. Råd for narkotikasaker ville innledningsvis ha et felles ansvar for etablering av nemndene, deretter ansvar for å sikre en enhetlig og faglig forsvarlig praksis i regionene og endelig ansvar
for videreutvikling og vedlikehold av nemndene.
Opprettelsen av et helt nytt nemndsapparat vil
antageligvis være den mest ressurskrevende av
løsningene som skisseres i dette kapitlet.

16.2.3.3 Fylkesnemnder for barnevern, sosiale
saker – og narkotikasaker?
En utvidelse av fylkesnemndas oppgave- og
ansvarsområde forutsetter en styrking av medisinsk-, psykolog- og sosialfaglig vurderingskompetanse i nemnda eller eventuelt en utvidelse
av antall sakkyndige som skulle bidra til å kartlegge den enkeltes tjenestebehov. Fylkesnemndene er i dag underlagt Barne- og familiedepartementet. Det måtte her lages en struktur for
hvordan Helse- og omsorgsdepartementet skulle
inngå som overordnet organ for fylkesnemndenes
håndtering av narkotikasaker, med tanke på mandatets forutsetning om å flytte ansvaret for samfunnets reaksjoner på bruk og tilhørende befatning
med narkotika til egen bruk til helsetjenesten. På
samme måte som i alternativet ovenfor kan Helsedirektoratet gis ansvar for nemndene og for drift
av et tverrdirektoralt råd for narkotikasaker.
Også dette alternativet ville kreve en betydelig
kapasitetsutvidelse, avhengig av omfanget av
saker. For utvalgtes vurderinger av omfang av
saker, se utredningens kapittel 19.

329
Kapittel 16

16.2.3.4 Utvalgets vurdering av nemndsmodeller i
en norsk kontekst
Utvalget går inn for en ikke-sanksjonsbasert reaksjonsmodell for bruk av narkotika og tilhørende
befatning med narkotika som omfattes av avkriminaliseringen. Det etableres et tydelig skille mellom reaksjon på selve narkotikalovbruddet – her
politiets pålegg om oppmøte for et myndighetsorgan – og påfølgende tilbud om helse- og
velferdstjenester basert på samtykke (se utredningens kapittel 15).
En nemndsmodell som i Portugal vil etter
utvalgets oppfatning ha preg av en sivilrettslig
sanksjonsmodell, som etter utvalgets syn ikke kan
legges til helse- og velferdssektoren, slik mandatet forutsetter, uten å komme i konflikt med
grunnleggende prinsipper som regulerer disse
tjenestene (se utredningens kapittel 15). I tillegg
er utvalgets forståelse av mandatet at samfunnet
ikke skal anvende straff overfor personer som tas
for narkotikabruk eller innehav eller erverv av
narkotika til egen bruk, men møte disse med
hjelp, oppfølging og behandling. Utvalget foreslår
heller ikke å utvide adgangen til å anvende tvang
overfor personer som bruker narkotika.
Utvalget går ikke inn for at den nye modellen
skal avgjøre «skyldspørsmål» om hvorvidt vedkommende faktisk har overtrådt forbudet mot
bruk, innehav eller erverv av narkotika til egen
bruk. Dette spørsmålet forutsettes avklart fra politiets side før pålegg om oppmøte gis til personen
saken gjelder. Utvalget viser til at politiets pålegg
om oppmøte for myndighetsorganet er å anse som
et enkeltvedtak, som kan påklages til den lokale
politimyndighet og eventuelt videre til Politidirektoratet (se utredningens kapittel 14).
Modellen utvalget foreslår er tenkt å fremme
kontakt mellom helse- og velferdstjenestene og
enkeltpersoner som kan ha behov for deres tjenestetilbud. Med et slikt utgangspunkt er det etter
utvalgets oppfatning lite som taler for å opprette et
nytt domstolslignende organ for å ivareta formålet
med rusreformen. Av samme grunn foreslår
heller ikke utvalget å utvide ansvars- og oppgaveområdet til de allerede eksisterende fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker til å
omfatte saker om bruk og tilhørende befatning
med narkotika til egen bruk.
Nemdene i Portugal har for øvrig en særlig
funksjon ved at de, i tillegg til å forvalte sivilrettslige sanksjoner, også vurderer en persons tjenestebehov og formidler personer til behandling og
sosiale tjenestetilbud med videre. Utvalget påpeker i den forbindelse at det i Norge allerede er
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veletablerte strukturer for inngang til helse- og
velferdstjenestene. Å opprette et nytt forvaltningsorgan som skal utføre samme oppgaver som
helse- og velferdstjenestene selv, for eksempel
kartlegging av rusmiddelbruk, helsemessige og
psykososiale behov, for deretter å henvise videre
til disse tjenestene, fremstår som unødig byråkratisk og vil dessuten være kostnads- og tidkrevende.
Etter utvalgets syn vil en nemndsmodell som i
Portugal ikke være formålstjenlig med tanke på å
oppnå formålet med rusreformen. Utvalget mener
at det vil være mest hensiktsmessig og minst
ressurskrevende å forankre en ny modell innenfor
dagens helse- og velferdstjenester, fremfor å
bygge en helt ny struktur eller å utvide ansvarsområdet for fylkesnemndene.

16.2.4 En integrert modell – en rådgivende
enhet for narkotikasaker
16.2.4.1 Overordnet organisatorisk og
administrativ forankring
En tydelig forankring i de sentrale helsemyndighetene var et uttalt suksesskriterium i den portugisiske tilnærmingen, både med tanke på implementering, utvikling og vedlikehold av modellen.
Utvalget mener det vil være hensiktsmessig også i
en norsk sammenheng å etablere en tilsvarende
tydelig forankring av den nye modellen som her
foreslås, fra Helse- og omsorgsdepartementet
som overordnet nivå, til kommunene som utøvende nivå.
Utvalget foreslår en tilsvarende overordnet
organisatorisk modell som ble skissert ovenfor
for nemndsmodeller, der Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for det
myndighetsorganet som tar imot personer som
politiet har ilagt en oppmøteplikt. Om politiets
saksbehandling og pålegg om oppmøteplikt (se
utredningens kapittel 14). Dette ansvaret omfatter
å sikre nødvendig forankring og oppfølging i
berørte sektordepartementer og nødvendige
bevilgninger til drift. Helsedirektoratet kan tillegges et delegert ansvar for styrings og faglig oppfølging. For å sikre en tverrsektoriell ansvarsforankring foreslår utvalget å opprette et tverrdirektoralt råd (for narkotikasaker), for eksempel
bestående av Bufdir, POD, KDI, AVdir og Udir,
under ledelse av Helsedirektoratet. I tillegg foreslår utvalget å opprette et eget brukerutvalg i tilknytning til dette rådet.
Rådet kan innledningsvis ha ansvar for implementering av modellen og deretter sikre en enhet-

lig faglig praksis nasjonalt gjennom systematisk
opplæring og utarbeidelse av veiledende materiell. Endelig skal rådet ha ansvar for evaluering,
overvåking, videreutvikling og vedlikehold av
modellen.

16.2.4.2 Lokal organisatorisk og administrativ
forankring
Utvalget har lagt til grunn at de organisatoriske
enheten bør ha geografisk nærhet til personer
som skal pålegges møteplikt. Dette gjør det mulig
å ilegge oppmøteplikt innen et kort tidsrom og
gjør det enkelt for personen det gjelder, å oppfylle
sin oppmøteplikt. Videre bør det være nærhet,
også organisatorisk, til tjenestetilbudene. Utvalget
antar at mange personer som kanaliseres inn i
denne modellen, sannsynligvis har behov for kommunale tjenester uavhengig av om de har samtidig behov for spesialisthelsetjenester. Dette taler
etter utvalgets mening også for en organisering på
kommunalt nivå.
Utvalget understreker allerede her at modellen, selv om den omtales som en «enhet», ikke forutsetter at det opprettes en egen organisatorisk
enhet, atskilt fra kommunens øvrige helse- og
omsorgstjenester. Utvalget peker på at det er
funksjonene og den tverrfaglige kompetansen
som skal inngå i modellen, som er utslagsgivende.
Kommunen kan velge å organisere dette arbeidet
ut fra sine lokale forutsetninger, men skal kunne
vise til hvordan de ulike elementene i utvalgets
foreslåtte modell ivaretas.
Utvalgets mandat forutsetter at modellen
utvalget skal utrede, ikke vil medføre noen endring av dagens prinsipielle ansvars- og oppgavefordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Utvalget tar dette til støtte for at oppgaveløsingen skal skje nærmest personene som
vil inngå i ordningen, samtidig som det ordinære
systemet for henvisninger til spesialisthelsetjenesten skal fungere også innenfor den foreslåtte modellen. Samlet sett taler disse hensynene
for at modellen forankres på kommunalt nivå, tilknyttet helse- og omsorgstjenestene, men med et
tverrfaglig kompetanse- og samhandlingskrav.
Utvalget ser mulige utfordringer som kan oppstå i en kommunalt forankret modell. Blant annet
vil det i små kommuner kunne oppleves som problematisk at helsetjenesten, som en innbygger
møter i mange sammenhenger, også blir kjent
med en persons narkotikabruk. Dette kan kanskje
oppleves spesielt problematisk i tilfeller der personen ikke er kjent av tjenesten fra tidligere, og
bruken heller ikke er av en karakter som med-
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fører helseskader. Utvalget mener imidlertid at
dette er en problemstilling som kan oppstå på
mange områder i helse- og velferdstjenestene, og
at det må legges til grunn at helsepersonell og
annet personell som inngår i modellen, ivaretar
sin taushetsplikt og for øvrig tar imot personen
det gjelder, på en respektfull måte.
I henhold til mandatet skal den nye modellen
forankres i helsetjenestene. Uavhengig av kommunens organisering av sine ulike tjenestetilbud
vil alle kommunene ha en helse- og omsorgstjeneste. Det vil etter utvalgets syn være naturlig
at den integrerte modellen har en forankring i
denne tjenesten, og at det innføres en hjemmel i
helse- og omsorgstjenesteloven om krav til en
rådgivende enhet for narkotikasaker. En slik ordning innebærer et funksjonskrav og ikke et krav
til en nærmere bestemt organisering. Et eksempel på lovfesting av denne typen enhet er kravet
om koordinerende enhet i kommunene etter
helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3 og hjemmelen i samme paragraf til å gi nærmere
bestemmelser i forskrift om ansvaret til slike
enheter.
Med tanke på at tilgangen til relevant kompetanse kan være en knapp faktor i enkelte mindre
kommuner, mener utvalget at det i denne sammenhengen bør legges til rette for interkommunal
oppgaveløsning, jf. kommuneloven kapittel 5 om
interkommunalt samarbeid.
Utvalget understreker at den foreslåtte modellen innebærer at kommunenes ansvar i denne
sammenhengen omfatter alle relevante kommunale instanser. I tillegg peker utvalget på at øvrige
sektorer og forvaltningsnivåer samt offentlige
instanser utenfor kommunen har en forpliktelse til
å yte tjenester som bidrar til helhetlige, koordinerte og sammenhengende forløp. Utvalget viser
her til det generelle kravet til forvaltningsmessig
samarbeid som ligger i de fleste deler av helse- og
velferdssektoren for å sikre at de respektive etater
oppfyller sine plikter etter eget lovverk, for eksempel etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4,
barnevernloven § 3-2 og sosialtjenesteloven § 13.
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 gir
pasient og bruker som har behov for langvarige og
koordinerte helse- og omsorgstjenester, rett til å få
utarbeidet en individuell plan (IP). IP er i seg selv
et samhandlingsverktøy, og de fleste deler av
helse- og velferdssektoren er etter eget lovverk
forpliktet til å opprette IP eller delta i arbeidet
med IP. Plikten til å etablere IP er forankret i
helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1, spesialisthelsetjenesteloven § 2-5, psykisk helsevernloven
§ 4-1, barnevernloven § 3-2 a og sosialtjeneste-
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loven §§ 28 og 33. Skolen er forpliktet til å delta i
arbeidet med individuell plan etter opplæringslova
§ 15-5, og også kriminalomsorgen skal samarbeide med andre aktører for å sikre at domfelte
får de tjenester de har krav på etter lovverket, jf.
straffegjennomføringsloven § 4.
Utvalget anbefaler at det etableres en lokal
samarbeidsavtale mellom politiet og rådgivningsenheten med henblikk på mest mulig
effektiv samhandling og oppfølging av pålegg fra
politiet.
Utvalget forutsetter som nevnt ovenfor ikke at
enheten nødvendigvis må opprettes som et eget
organ eller en avdeling som er administrativt
adskilt fra de øvrige deler av kommunens tjenester. Utover utvalgets forslag om å etablere en ny
bestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven
med krav til en rådgivende enhet for narkotikasaker som funksjon vil kommunene organisatorisk
kunne plassere enheten i den delen av tjenestene
som de finner mest hensiktsmessig for enhetens
oppgaveløsning, under forutsetning av at kompetansekravene og samhandlingsplikten ivaretas.
En organisering på tvers av avdelinger, der
personell som inngår i enheten, kan ha sin primære tilhørighet i andre deler av tjenestene, kan
være en hensiktsmessig løsning for noen kommuner. I den sammenheng vil det være formålstjenlig
å vurdere å knytte personell som har sin tilhørighet for eksempel i oppsøkende tjenester, formelt
til rådgivningsenheten med tanke på etablering av
kontakt med personer som erfaringsmessig kan
være vanskelige å nå av de ordinære tjenestene.
En slik organisering kan også være spesielt
aktuell for små kommuner hvor det ikke forventes
mange saker til behandling. Utvalget understreker likevel at det bør være kontinuitet i enhetens personell, slik at det etableres og opprettholdes erfaring, kunnskap og kompetanse i enheten.
Mange kommuner har en egen rustjeneste eller
felles rus- og psykisk helsetjeneste, og det vil etter
utvalgets syn være naturlig at kommunene vurderer hvorvidt den rådgivende enheten kan forankres innenfor en slik organisering.
Kommunen gis ansvar for å peke ut det personellet som skal være tilknyttet enheten, herunder
en person som skal ha lederfunksjon i enheten.
Lederen bør ha avgrenset instruksjonsmyndighet
overfor personell som er tilknyttet enheten, men
som er ansatt i andre deler av tjenesteapparatet.
Kommunen vil videre ha ansvaret for at enheten til enhver tid har de rammebetingelser som er
nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver på en
forsvarlig måte, på samme måte som for kommunens øvrige tjenester.
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16.2.4.3 Kompetansekrav i rådgivende enhet for
narkotikasaker
Narkotikabruk har et bredt spenn, fra tilfeldig
eksperimentbruk uten behandlings- eller oppfølgingsbehov til sammensatte og kompliserte sykdomsbilder med avhengighet og samtidige psykiske og somatiske lidelser. Utvalget mener at det
er nødvendig med en flerfaglig tilnærming for å
kunne gi adekvat rådgivning og foreta en helhetlig
og forsvarlig vurdering av tjenestebehov hos personer med rusproblematikk. Utvalget mener også
at erfaring fra rollen som bruker av relevante
offentlige tjenestetilbud, såkalt erfaringskompetanse, både er ønskelig og nødvendig i en slik
modell. Utvalget foreslår derfor at slik kompetanse skal inngå i modellen. I saker som angår
barn og unge under 18 år, skal rådgivende enhet
alltid styrkes med barnevernfaglig kompetanse.
Utvalgets forslag til sammensetning av kompetanse i rådgivningsenheten blir dermed slik:
– medisinskfaglig
– psykologfaglig
– sosialfaglig
– erfaringsbasert
– barnevernfaglig (ved behov)
Utvalget foreslår at kravet om medisinskfaglig
kompetanse kan ivaretas gjennom avtale mellom
kommuner og fastleger, jf. fastlegeforskriften § 12.3
Psykologfaglig kompetanse blir et lovfestet krav i
den kommunale helse- og omsorgstjenesten fra
2020. Deltagelse i enheten kan inngå som en del av
de kommunale psykologenes arbeidsoppgaver.
Utvalget understreker at lege og psykolog i
denne sammenheng ikke trenger å ha en utøvende funksjon, forstått som å skulle delta i møtet
med vedkommende som er ilagt møteplikt for rådgivningsenheten. Det som er sentralt, er at deres
særlige kompetanse er tilgjengelig i det tverrfaglige vurderingsarbeidet i saker der personer har
samtykket til kartlegging av tjenestebehov.
Sosialfaglig kompetanse er allerede til stede i
mange kommuners helse- og omsorgstjeneste.
3

Forskrift 29. august 2012 nr. 842 om fastlegeordning i kommunene § 12 – Fastlegens deltakelse i andre allmennlegeoppgaver i kommunen:
«Fastlege i fulltidspraksis kan pålegges å delta inntil 7,5
timer per uke i andre allmennlegeoppgaver i kommunen,
for eksempel i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, sykehjem og fengsler. Før pålegg gis skal kommunen søke å
inngå frivillige avtaler om utføring av disse oppgavene.
Fastlegens deltakelse i administrative møter med kommunen skal iberegnes i de 7,5 timene.
Fastlegen og kommunen kan inngå avtale om andre oppgaver som skal inngå i de 7,5 timene, jf. første ledd.»

Dersom slik kompetanse ikke finnes i helse- og
omsorgstjenesten, kan kommunene benytte
sosialfaglig personell, for eksempel fra sosialtjenesten i NAV. Erfaringskompetanse kan kommunene sikre ved å ansette erfaringskonsulenter
eller medarbeidere med brukererfaring i sine
tjenester, eventuelt inngå samarbeid med
brukerorganisasjonene. Barnevernfaglig kompetanse vil kunne hentes fra den kommunale
barneverntjenesten.
I tillegg til oversikt over tilgjengelige hjelpetjenester vil enhetens personell måtte ha oppdatert kunnskap om ulike rusmidler, deres utbredelse, bruksmønster og skadepotensial, herunder
påvirkning av somatisk helse, psykisk helse og
kognitive funksjoner. Utvalget foreslår at helsemyndighetene, i samarbeid med relevante kompetansemiljøer, utvikler og etablerer et kvalitetssikret opplæringssystem i en form som lett lar seg
oppdatere.

16.3 Saksgang og prosess
16.3.1 Meldings- og mottaksfase
16.3.1.1 Pålegg og melding fra politiet
Det må i tilfeller der politiet avdekker bruk eller
befatning med narkotika som omfattes av avkriminaliseringen, etableres et system for ileggelse av
møteplikt og melding av forholdet til kommunen
ved rådgivningsenheten. I hvilken utstrekning
politiet skal kunne unnlate å ilegge møteplikt og gi
melding til kommunen, omtales i utredningens
kapittel 14.
Politiets melding til kommunen kan følge en
ferdig utarbeidet mal i form av et standardisert
meldingsskjema. Sentrale opplysninger vil være
personalia, hvilket eller hvilke rusmidler forholdet
gjelder, samt hvor og under hvilke omstendigheter avdekkingen fant sted. For barn og unge
bør det inneholde et punkt om hvorvidt foreldre/
foresatte er varslet, og om det er sendt melding til
barnverntjenesten. Det bør også følge en skjønnsmessig vurdering av personen fra politiet, for
eksempel om vedkommende vurderes å ha omfattende rusmiddelbruk, og om fysisk og psykisk
helse ellers tilsier en særlig rask behandling av
forholdet. Også andre forhold, for eksempel
omsorgsansvar for mindreårige barn, kan ha
betydning for den påfølgende saksbehandlingen.
For registrering av opplysninger om befatning
med narkotika som omfattes av avkriminaliseringen i politiets registre, se omtale i utredningens kapittel 14.
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Melding fra politiet om pålegg om oppmøteplikt sendes kommunen ved leder for rådgivende
enhet for narkotikasaker med gjenpart til personen som pålegges oppmøte. Meldingen bør
sendes straks, og innen én virkedag. Det må
videre påføres informasjon om klageadgang på
politiets vedtak på gjenpart til den som er pålagt
en slik plikt, se nærmere omtale i utredningens
kapittel 14.

16.3.1.2 Hvilken kommune som skal stå som
mottager av melding fra politiet
Det kan oppstå uklarheter om hvilken kommune
som skal stå som mottager av melding fra politiet
dersom det avdekkes bruk, innehav eller erverv
av narkotika til egen bruk i én kommune, og vedkommende er hjemmehørende i en annen kommune. I hovedsak skal melding gå til personens
bostedskommune for oppfølging der. Ved tvil om
hvilken kommune som vil være rette mottager av
melding, bør oppholdskommuneprinsippet legges
til grunn. Det vil uansett måtte påhvile kommunene å samarbeide om løsninger for personer som
har uklar tilknytning til en bestemt kommune.
16.3.1.3 Mottak av melding om pålagt
oppmøteplikt i kommunen
Opplysninger i meldeskjemaet som sendes fra
politiet, er personsensitive, og meldinger fra politiet kan dermed ikke formidles elektronisk i form
av e-post fra politiet i det ordinære e-postprogrammet som benyttes i kommunene. Mange kommuner har tatt i bruk sikre digitale kanaler for å
sende og motta personsensitive opplysninger digitalt.4 Det må uansett sikres at slik melding formidles i et system som ivaretar gjeldende krav til personvern.
Melding om oppmøteplikt rettes til rådgivende
enhet for narkotikasaker ved leder. Med tanke på
at det bør være kort responstid på meldingene,
må det være et system med stedfortrederansvar,
slik at det sikres at meldingen blir håndtert uten
unødig opphold. Det bør vurderes å sette en frist i
rutiner for saksbehandlingen.

4

For eksempel tilbyr KS kommuner og fylkeskommuner
fellesløsningen KS SvarUt, som beskrives som «et effektivt
verktøy for å sende utgående post, digitalt eller som brevpost, til innbyggere og organisasjoner – på en svært enkelt
måte». Dette omtales også som eDialog, se for eksempel
eDialog – sikker innsending av dokumenter til kommunen,
Lillehammer kommune (2019)
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16.3.2 Gjennomføringsfase
16.3.2.1 Innkalling
På bakgrunn av melding til kommunen om pålagt
plikt om oppmøte for rådgivende enhet fra politiet
innkalles personer som er ilagt møteplikt, til møte
med enheten. Bakgrunnen for å legge myndigheten til å sette oppmøtetidspunkt til kommunen
er enhetens behov for å kunne planlegge sin virksomhet. Enheten bør ha en viss fleksibilitet med
tanke på tidspunkt, slik at det ikke blir en opphopning av saker på bestemte ukedager. Innkalling
bør sendes personen innen tre virkedager. Utvalget foreslår ingen bestemt frist for selve oppmøtet
for enheten, men oppmøtetidspunktet bør være så
nær som mulig det tidspunktet da politiets pålegg
ble gitt.
Innkalling skal alltid være skriftlig og i tillegg
til tidspunkt og sted for gjennomføring av møtet
inneholde en kort forklaring om hvilke elementer
møtet inneholder, samt om saksgang og prosess.
Det må opplyses om samtykkeregler, klageadgang med videre og eventuell frist for å søke
utsettelse. Eventuelle konsekvenser av å unnlate å
oppfylle oppmøteplikten (se utredningens kapittel 15), må også fremgå av innkallingen. Utvalgets
foretrukne forslag inneholder ingen andre konsekvenser enn at politiet informeres om hvorvidt
møteplikten er oppfylt, og at kommunen etter
omstendighetene selv kan oppsøkende vedkommende.
Enheten må, så langt det er mulig, legge til
rette for at vedkommende som er ilagt oppmøteplikt, mottar innkallingen. Dette kan innebære at
det er nødvendig å kontakte vedkommende på
telefon, e-post og i enkelte tilfeller også oppsøke
vedkommende på adresse. For personer uten
kjent adresse eller fast oppholdssted, eller som
aktivt unndrar seg kontakt, bør rådgivningsenheten kunne samarbeide for eksempel med
andre relevante deler av kommunens tjenester, for
eksempel oppsøkende tjenester og utekontakt.
Innhenting og utlevering av opplysninger må
finne sted innenfor rammene som følger av forvaltningsloven § 13 og særlovgivning, som for
eksempel helsepersonelloven kapittel 5.

16.3.2.2 Vurdering av hvorvidt innkalling til
oppmøte i enkelte tilfeller ikke er
formålstjenlig
Det kan i enkelte tilfeller fremstå som lite hensiktsmessig eller til og med kontraproduktivt å
kreve at en person må oppfylle en oppmøteplikt
som er ilagt av politiet. Utvalget mener at det der-
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for bør være rom for at rådgivende enhet vurderer hvorvidt det er formålstjenlig å kreve at
møteplikten oppfylles i det konkrete tilfellet.
Utvalget foreslår derfor at den rådgivende enheten tillegges en skjønnsmessig adgang til å la
være å innkalle, selv om personen i utgangspunktet er ilagt oppmøteplikt av politiet. I slike tilfeller
vil personen få beskjed om at oppmøte likevel
ikke er nødvendig. En slik suspendering av oppmøteplikten kan for eksempel inntre overfor personer som tidligere har vært ilagt oppmøteplikt
(innenfor et visst tidsrom), og som da ble vurdert ikke å bruke narkotika på en måte som gir
særlig risiko for helseskade, og hvor det heller
ikke foreligger andre psykososiale risikofaktorer
som tilsier et hjelpebehov. Beslutningen kan
bygge på opplysninger fra politiet i den enkelte
sak og den rådgivende enhetens kunnskap om
den aktuelle personen. Det samme kan også
gjelde for personer som bruker rusmidler på en
måte som medfører høyere risiko for skade, men
som allerede mottar adekvate tjenester relatert
til sin narkotikabruk.
For personer som har, eller anses å kunne ha,
en avhengighetstilstand, og som følge av det bruker narkotika med høy hyppighet, vil det kunne
være uforholdsmessig å kreve en oppfyllelse av
møteplikt hver gang vedkommendes narkotikabruk blir avdekket. Å møte til timer, enten det er
hos fastlege, sosialtjeneste eller andre offentlige
tjenester, kan være utfordrende i seg selv for
mennesker som lever kaotiske liv, og som mangler stabile rammer. Et krav om å oppfylle møteplikten i slike tilfeller kan bidra til å øke presset i
en livssituasjon som allerede oppleves som
uoversiktlig og problematisk, i tillegg til at det
også fremstår som uhensiktsmessig bruk av
enhetens ressurser.
Det bør ved en slik vurdering tas i betraktning
om vedkommendes situasjon er endret i retning
av at nytt møte bør gjennomføres for å sikre at
personen det gjelder, har tilgang til adekvate
hjelpe- og behandlingstilbud. Personer med kjent
rusproblem skal etter utvalgets forslag alltid gis
tilbud om oppfølging og behandling, men altså
ikke nødvendigvis en plikt til oppmøte.

16.3.2.3 Gjennomføring av møtet utenfor kontor
og uten krav om fysisk oppmøte
Utvalget mener også at det overfor enkelte brukere bør vurderes å gjennomføre møtet utenfor
enhetens kontor, for eksempel på en nøytral
arena. Gjentatte møter med det offentlige tjenesteapparatet kan i noen tilfeller bidra til å for-

sterke en negativ identitetsutvikling og bidra til å
befeste en persons opplevelse av seg selv som en
som står utenfor normalsamfunnet. Her vil det
kunne være riktig å legge opp til minst mulig formalisert systemkontakt. Overfor særlige risikogrupper, for eksempel marginalisert ungdom
med liten tillit til det offentlige hjelpeapparatet,
vil en slik alternativ tilnærming kunne være formålstjenlig.
Det kan i enkelte deler av landet være krevende å gjennomføre møter innen rimelig tid.
Utvalget forutsetter at det bør være et relativt
kort tidsrom mellom oppmøtepålegg og
gjennomføring av møtet. Utvalget erkjenner at
geografiske forhold, herunder lange avstander
mellom deler av kommunen og administrative
sentra, kan medføre at fysisk oppmøte for den
rådgivende enheten kan være praktisk vanskelig
å gjennomføre. Utvalget peker her på ulike teknologiske løsninger som allerede er tatt i bruk
innen helsetjenestene i deler av landet, og som
kan muliggjøre oppfyllelse av oppmøteplikten
uten fysisk tilstedeværelse ved rådgivningsenhetens kontor.

16.3.2.4 Gjennomføring av møtet med personen
som er ilagt møteplikt
Selve møtet med personen som er ilagt oppmøteplikt, gjennomføres i form av en samtale. Utvalget
antar at det i utgangspunktet vil være tilstrekkelig
med én person fra enheten til stede i møtet, da det
vil kunne være upraktisk og unødig ressurskrevende dersom alt personell i enheten skal delta
i gjennomføringen. Det vil også kunne være uheldig for samtaledynamikken med tanke på maktforholdet mellom tjenesteutøver og personen som
er ilagt møteplikt, dersom flere enn én person fra
enheten er til stede.
Rådgivningsenhetens personell skal innledningsvis gi tilstrekkelig informasjon til at vedkommende som er ilagt møteplikt kan foreta en
informert beslutning om å samtykke – eller ikke
samtykke – til videre kartlegging av rusmiddelbruk, livssituasjon for øvrig samt mulig tjenestebehov.
Møtet vil ha to alternative innretninger som
det prinsipielt er vesentlig å skille fra hverandre
avhengig av hvorvidt vedkommende som er ilagt
møteplikt samtykker eller ikke samtykker til slik
kartlegging som nevnt ovenfor. Det første alternativet omfatter personer som ikke gir samtykke til
kartlegging og vil bestå av generell rådgivning og
informasjon, som er obligatorisk i kraft av oppmøteplikten personen er ilagt av politiet. Det
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andre alternativet omfatter personer som samtykker til slik kartlegging.
Alternativ 1. Obligatorisk og generell rådgivning
Formålet med samtalen er å opplyse om forbudet
mot bruk av narkotika samt opplyse og bevisstgjøre personen på konsekvenser av rusmiddelbruk, både for vedkommende selv og for andre.5
Det er ikke et krav om at vedkommende må
utlevere personlige opplysninger i denne samtalen og møtet vil ikke anses som helsehjelp etter
helselovgivningen (se omtale i utredningens
kapittel 15).
Eksempelvis vil samtalen kunne forløpe slik:
Bakgrunn for innkalling, herunder lovbruddet,
formålet med samtalen og den videre prosessen,
tas opp med den som er ilagt møteplikt. Det opplyses om personalets taushetsplikt, og om at vedkommende ikke er pliktig til å oppgi personlige
opplysninger.
Personellet gir generell informasjon og rådgivning om narkotikabruk basert på informasjon
fra politiets melding. Informasjonen som gis, vil
typisk omhandle skadevirkninger på somatisk og
psykisk helse samt kognitive funksjoner og
mulige sosiale og relasjonelle konsekvenser av
bruken, både av akutt og varig karakter.
Det er viktig at informasjonen som gis til
enhver tid er oppdatert og korrekt og ikke tar
sikte på verken å overdrive eller bagatellisere
skadepotensialet ved det enkelte rusmiddel.
Personen informeres om tjenestetilbud som
finnes og gis mulighet for selv å ta kontakt dersom vedkommende senere ønsker det. Det kan i
den sammenheng gis tilbud om en konkret dato
og tidspunkt for et slikt møte som personen kan
velge å møte til eller ikke.
Samtalens avsluttes med en generell oppfordring om å avstå fra videre bruk av narkotika
eller redusere bruken av narkotika.
Alternativ 2. Kartlegging og rådgivning etter samtykke
Utvalget legger til grunn at kartlegging av den
innkaltes individuelle situasjon vil falle inn under
definisjonen av helsehjelp og dermed forutsetter
et samtykke etter reglene som gjelder i pasient5

Det kan i denne sammenheng være aktuelt at personellet
har fått opplæring og kan benytte samtalemetodikk som
motiverende intervju (MI) eller lignende, Helsedirektoratet (2017c).
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og brukerrettighetsloven kapittel 4, eventuelt på
grunnlag av samtykke fra foresatte dersom vedkommende er mindreårig, se nærmere omtale i
punkt 16.4.1. Mindreåriges rett til å begrense foresattes medvirkning og tilgang på opplysninger i
forbindelse med helsehjelp, jf. pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-4 og 4-4, må respekteres i
dette alternativet. Utvalget redegjør mer utførlig
for krav om samtykke ved helsehjelp i utredningens kapittel 15.
Utvalget peker på at det kan være hensiktsmessig å benytte strukturerte kartleggings- og
samtaleverktøy for å avdekke omfanget av rusmiddelbruk, risiko og tjenestebehov hos den
enkelte.6 Det fremstår naturlig å ta utgangspunkt i
kjent metodikk, for eksempel korte intervensjoner og motiverende intervju, som er anbefalt av
Verdens helseorganisasjon og FNs kontor for
narkotika og kriminalitet (UNODC) som et kunnskapsbasert forebyggende tiltak mot narkotikabruk hos ungdom og voksne når det ikke er tale
om vedvarende rusproblemer.7
Kartleggingssamtalen kan forløpe på følgende måte:
Gjennom bruk av kartleggings- og samtaleverktøy
avklares omfanget og alvorlighetsgraden av rusmiddelbruken samt vedkommendes fysiske og
psykiske helse. Vedkommendes livssituasjon kartlegges med tanke på sosiale relasjoner, økonomi,
bolig, arbeid, utdanning med videre.
På bakgrunn av kartleggingen skal personellet
gi råd og veilede personen både med tanke på
konsekvenser av narkotikabruk og hvilke muligheter som finnes for å få hjelp ved behov. Der det
identifiseres et udekket behov for tjenester eller
bistand fra andre sektorer, for eksempel fra sosialtjenesten og den øvrige arbeids- og velferdsforvaltningen, utdanningssektoren, spesialisthelsetjenesten eller andre, skal rådgiver i saken
sørge for at det etableres kontakt med aktuelle
instanser.
Kartlegging må gjennomføres på en måte som
er tilpasset personen og situasjonen og det vil
bero på faglige vurderinger nøyaktig hvilken type
kartlegging som bør gjennomføres, og hvilke tiltak som fremstår som relevante å foreslå for personen.
6

7

I denne sammenhengen peker utvalget på kartleggingsverktøy som Drug Use Disorder Identification Test
(DUDIT), Berman mfl. (2002). Det kan også ses hen til
relevante elementer i kartleggingen som skal gjennomføres i tilknytning til henvisning til eller oppstart av pakkeforløp for rusbehandling, Helsedirektoratet (2018f).
Se UNODC og WHO (2018b) s. 34–36.
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16.3.2.5 Vurdering i teamet
I saker der det anses hensiktsmessig med en tverrfaglig vurdering, skal enhetens personell, eller
deler av enhetens personell, drøfte og vurdere forhold ved den enkelte brukers kartlagte behov med
tanke på å initiere adekvate tjenestetilbud. På bakgrunn av denne drøftelsen vil det kunne gis ytterligere informasjon om videre tjenestetilbud, og personen vil kunne henvises direkte videre til kommunale helse- og sosialtjenestetilbud eller til videre
utredning og behandling av ruslidelser eller somatiske eller psykiske lidelser. Slik henvisning vil
følge det ordinære systemet for henvisninger til
spesialisthelsetjenesten.
I saker som angår barn og unge under 18 år,
skal teamet alltid styrkes med barnevernfaglig
kompetanse.
16.3.2.6 Samtykke og brukermedvirkning i
prosessen
Som nevnt ovenfor vil første møtealternativ, hvor
det gis generell informasjon om forbudet mot
narkotikabruk med videre og generelle råd knyttet til det rusmiddelet saken gjelder, etter utvalgets syn ikke være å anse som helsehjelp etter
helselovgivningen.
Prosessen som sådan må likevel ivareta brukerens rett til samtykke, medvirkning og informasjon, jf. pasient- og brukerrettighetsloven kapittel
4 om samtykke til helsehjelp og kapittel 3 om brukermedvirkning og informasjon. Evnen til å gi et
gyldig samtykke og til å medvirke forutsetter at
brukeren får den informasjonen som er nødvendig for å få innsikt i egen helsetilstand og tilstrekkelig grunnlag til å velge mellom tilgjengelige og
forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Informasjonen skal tilpasses den enkeltes forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring, kultur- og språkbakgrunn.
Rådgiver skal alltid spørre den det gjelder, om
ønsker og tanker om tjenestebehov og -tilbud og
legge vekt på den enkeltes synspunkter.
16.3.2.7 Avslutning av saker i rådgivningsenheten
I utgangspunktet avsluttes en sak fra rådgivningsenhetens side i det vedkommende har
oppfylt sin møteplikt. Dette gjelder både i tilfeller der det er gjennomført en obligatorisk og
generell samtale uten samtykke til kartlegging
av rusmiddelbruk, livssituasjon og tjenestebehov og der det er gitt samtykke og slik kartlegging er gjennomført.

Imidlertid bør det, dersom personer som ikke
samtykker til videre oppfølging kan antas å ha et
behandlingstrengende rusproblem eller en alvorlig psykisk eller somatisk lidelse, vurderes om
bekymringen for vedkommendes liv og helse tilsier at personen likevel bør motiveres til å motta
behandling og oppfølging i strid med eget ønske.
Dette kan for eksempel skje gjennom henvisning
til aktivt oppsøkende behandlingsteam (se omtale
i utredningens kapittel 5) eller annen oppsøkende
tjeneste. Dersom omstendighetene tilsier det, må
det også vurderes om det er grunnlag for å
anvende regler om tvang innenfor helsetjenestene.
Personer som har behov for og som samtykker til videre oppfølging, skal som nevnt ovenfor
ha informasjon om relevante tjenestetilbud samt
henvises videre til helse- og omsorgstjenesten,
sosialtjenesten eller andre instanser. Ved behov
skal enheten også sikre at personen henvises til
behandling i spesialisthelsetjenesten. Enheten bør
vurdere om det skal oppnevnes en koordinator og
om det er behov for å utarbeide en IP for vedkommende, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1.
Videre bør det vurderes å opprette en ansvarsgruppe eller på annen måte sikre en strukturert
oppfølging av den enkelte. Ved behov skal enheten initiere dette arbeidet.
Rådgivende enhet skal også rutinemessig
foreta en kontroll av hvorvidt aktuelle instanser
har iverksatt tiltak og tjenester, og i den forbindelse melde avvik, eventuelt underrette tilsynsmyndigheter, dersom tjenestetilbud uteblir.

16.3.3 Tilbud om oppfølging og behandling –
konsekvenser ved manglende
oppfølging
Tjenestetilbudet kan ytes av ulike aktører. Utvalget understreker behovet for at nødvendige tiltak
og tjenester raskt iverksettes overfor brukere, og
at alle relevante aktører ved behov inngår i tjenestetilbudet, herunder den kommunale helse- og
omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten, sosialtjenesten, barneverntjenesten og utdanningssektoren. Utvalget foreslår på bakgrunn av drøftelsene i utredningens kapittel 15 at det ikke på
noen måte skal sanksjoneres overfor personer
som etter å ha mottatt informasjon i møtet med
rådgivningsenheten avslår tilbud om hjelp eller
behandling i tilknytning til sin rusmiddelbruk.
Utvalget foreslår heller ingen form for sanksjonering overfor personer som avbryter hjelpetiltak
eller behandling.
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16.4 Særlig om barn og unge som
ilegges møteplikt og forholdet til
barneverntjenesten
16.4.1 Innledning
Utvalget har vurdert om barn og unge som selv
bruker narkotika, burde følges opp utenfor utvalgets foreslåtte modell. Etter utvalgets syn fremstår det imidlertid verken kostnadseffektivt eller
faglig hensiktsmessig å lage to spor for narkotikasaker basert på alder, hvorav det ene ligger i
helse- og omsorgstjenesten og det andre for
eksempel i barneverntjenesten.
Utvalgets oppfatning er således at barn og
unge under 18 år som selv bruker narkotika skal
inngå i den nye reaksjonsmodellen (se også utvalgets vurderinger av barn og unge i utredningens
kapittel 15).
I utvalgets foreslåtte modell skal barneverntjenesten likevel ha en særlig rolle der det vurderes å iverksette tiltak uten barnets samtykke.
Barnevernet er allerede en instans som er involvert i slikt arbeid, blant annet gjennom å behandle
bekymringsmeldinger knyttet til barn og unges
egen rusmiddelbruk, iverksetting av undersøkelsessaker og hjelpetiltak uten samtykke. Utvalget
ønsker generelt ikke å foreslå nye tvangshjemler i
helsesektoren, heller ikke overfor mindreårige.
Utvalget har derfor sett hen til eksisterende hjemler som kan anvendes overfor barn og unge som
har en risikofull eller skadelig rusmiddelbruk,
herunder adgangen til å anvende tvang etter kapittel 10 i helse- og omsorgstjenesteloven og barnevernloven §§ 4-4 og 4-24.
Utvalgets modell forutsetter at det i alle saker
der det gjøres en vurdering av barn og unge, sikres en barnevernfaglig kompetanse. For videre
oppfølging bør det etableres samarbeid med relevante instanser, som skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og psykisk helsevern for barn
og unge, i henhold til kravene om forvaltningsmessig samarbeid eller, ved behov, etter bestemmelsene i sektorlovverk om individuell plan. Se
omtale i punkt 16.2.4.2 ovenfor. Ikke minst må det
legges til rette for et godt samarbeid med barnet
eller ungdommen selv og de foresatte.

16.4.2 Politiets pålegg til barn og unge om
møteplikt for rådgivende enhet for
narkotikasaker og forholdet til
meldinger til barneverntjenesten
Politiet skal etter rusreformen kunne gi pålegg
om oppmøteplikt for den rådgivende enheten til

337
Kapittel 16

barn og unge der det avdekkes bruk, innehav
eller erverv av narkotika til egen bruk, på samme
måte som for voksne. Av meldingen til rådgivende
enhet må det fremgå om foreldre, eller den som
har foreldreansvar, eventuelt barnevernet, er varslet i den aktuelle saken. For mindreårige må det i
utgangspunktet legges til grunn at foreldre skal
ha informasjon om forhold vedrørende barnet
som er av betydning for å kunne utøve sitt foreldreansvar etter barneloven § 30. Barnets narkotikabruk kan ha betydning for ivaretagelse av foreldreansvaret, og som hovedregel må det forutsettes at foreldre eller foresatte varsles ved avdekking av narkotikabruk hos mindreårige.
Det kan imidlertid være forhold som tilsier at
det må anses som ikke tilrådelig at foreldre eller
foresatte varsles om narkotikabruk. Det kan for
eksempel være situasjonen dersom det er grunn til
å tro at barnet vil bli utsatt for utilbørlige reaksjoner
fra foreldre dersom de får kjennskap til barnets
narkotikabruk. Politiet må sikre at denne informasjonen følger melding til rådgivende enhet.
Politiet sender i dag et betydelig antall bekymringsmeldinger til barneverntjenesten, også der
det handler om barn og ungdommers rusmiddelbruk. Utvalget understreker at den nye modellen
ikke kommer i stedet for politiets opplysningsplikt, jf. barnevernloven § 6-4, dersom det er
(andre) forhold ved barnets situasjon som tilsier
at opplysninger skal avgis til barnevernet.
Politiinstruksen § 12-4 vil også gjelde på
samme måte som tidligere, jf. første ledd første
punktum: «Hvis politiet får kunnskap om at noen
under 15 år lever under forhold som må antas å
innebære alvorlig risiko for vedkommendes helse
eller utvikling, skal barnets foresatte, eller dersom
dette ikke antas mulig eller tilrådelig, det stedlige
barnevern underrettes uten opphold.»

16.4.3 Saksgang i saker som omhandler barn
og unge under 18 år
Rådgivende enhet skal etter utvalgets forslag styrkes med barnevernfaglig kompetanse i alle saker
som omhandler barn og unge under 18 år, i den
tverrfaglige vurderingen av tjenestebehov.
Barn og unge under 18 år som er pålagt å
møte for rådgivende enhet, skal innkalles med foreldre eller den som har foreldreansvaret, dersom
dette ikke av særlige grunner bør unnlates. Se
omtale av forhold som kan tilsi at dette ikke er tilrådelig, i punkt 16.4.2. Ungdom som har fylt 16 år
og som har samtykket til kartlegging av rusmiddelbruk, livssituasjon og tjenestebehov, kan også,
etter eget ønske og dersom ungdommens moden-
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het tilsier det, gjennomføre kartleggingssamtalen
med rådgivningsenheten enten alene eller med en
annen tillitsperson enn foresatte. Bakgrunnen for
dette skillet ligger i de gjeldende reglene om samtykkekompetanse i pasient- og brukerrettighetsloven, se nærmere om samtykkereglene i utredningens kapittel 15.
For barn og unge under 16 år kan foresatte gi
samtykke på vegne av barnet til kartlegging av
behandlings- og tjenestebehov samt videre oppfølgingstilbud, jf. pasient- og brukerrettighetsloven
§ 4-4 første ledd. Det må likevel vurderes individuelt hvorvidt foresattes samtykke skal innhentes
og legges til grunn i den enkelte sak, jf. samme
lovs § 4-3 første ledd bokstav c, jf. § 3-4 annet ledd.
Avhengig av behovet for hjelpetilbud og tjenester vil den videre oppfølgingen kunne skje i
regi av helse- og omsorgstjenesten, sosialtjenesten, barneverntjenesten, i spesialisthelsetjenesten ved BUP eller TSB eller i et samarbeid
mellom alle relevante tjenesteytere (se omtale av
plikt til samarbeid og individuell plan i punkt
16.2.4.2).
På samme måte som overfor voksne skal det
også overfor barn og unge rutinemessig vurderes
om det er hensiktsmessig med koordinator, individuell plan (IP), opprettelse av ansvarsgruppe og
lignende. For de yngste barna mener utvalget at
det bør utpekes en person med relevant kompetanse som skal ha et koordinerende ansvar for
oppfølging av det enkelte barnet. Denne funksjonen synes det mest formålstjenlig å forankre i
barneverntjenesten, og utvalget viser i den
sammenhengen til barnevernloven § 3-2 a første
ledd, om plikt til å utarbeide individuell plan.8

16.4.4 Tiltak overfor barn og unge –
ansvarsfordeling mellom helseog omsorgstjenesten og
barneverntjenesten
Tiltak som tilbys etter tjenestebehov og samtykke, vil være hjemlet i det ordinære regelverket
for den eller de tjenestene som yter tilbudet.
Utvalget ønsker som nevnt ovenfor ikke å foreslå nye tvangshjemler, heller ikke overfor mindreårige i narkotikasaker. Utvalget har derfor sett til
8

Lov 17. juli 1992 om barneverntjenester § 3-2 a, Plikt til å
utarbeide individuell plan, første ledd: «Barneverntjenesten
skal utarbeide en individuell plan for barn med behov for
langvarige og koordinerte tiltak eller tjenester dersom det
anses nødvendig for å skape et helhetlig tilbud for barnet,
og det foreligger samtykke. Barneverntjenesten skal samarbeide om planen med andre instanser barnet mottar tiltak fra.»

gjeldende lovverk som kan anvendes overfor barn
og unge som har en risikofylt eller skadelig rusmiddelbruk, og som ikke samtykker til eller følger opp de tilbudene som er gitt. I denne sammenhengen ser utvalget særlig til reglene i barnevernloven.
I saker som omhandler mindreårige, der oppmøteplikten ikke er oppfylt, eller samtykke til
videre oppfølging ikke gis, bør rådgivningsenheten vurdere om opplysningsplikten etter
barnevernloven § 6-4 første ledd bokstav a eller c,
eller helsepersonelloven § 33 annet ledd bokstav a
eller c, er utløst. Dette gjelder både der barnets
egen rusmiddelbruk er årsaken til bekymring, og
der omsorgspersons rusmiddelbruk gir grunn til
å tro at barn blir eller vil bli utsatt for alvorlige
mangler ved den daglige omsorgen eller annen
alvorlig omsorgssvikt.9
Dersom rådgivende enhet sender melding til
barneverntjenesten, vil dette kunne utløse plikt til
å undersøke saken, jf. barnevernloven §§ 4-2 og
4-3. Ansvaret for eventuelle tiltak som iverksettes
overfor barnet eller dets foresatte uten samtykke
fra personene det gjelder, vil etter utvalgets syn tilligge barneverntjenesten og hjemles i reglene i
barnevernloven.
Utvalget påpeker at det i enkelte tilfeller tas i
betraktning hvorvidt den unge bør vurderes med
tanke på anvendelse av bestemmelsene i helse- og
omsorgstjenesteloven kapittel 10, med forbehold
for de mulige endringer som følger av Tvangslovutvalgets forslag om ny tvangsbegrensningslov.10
Hvor barnet eller den unge skal ha sitt påfølgende tjenestetilbud – i barnevernet, spesialisthelsetjenesten (TSB eller BUP), den kommunale
helse- og omsorgstjenesten eller skolehelsetjenesten – vil være avhengig av det kartlagte
behandlings- og/eller tjenestebehovet.
Utvalget understreker at de ulike sektorenes
pålagte krav om samhandling og samarbeid gjelder uavhengig av hvilket regelverk som anvendes.

16.5 Saksbehandlingsregler,
klageadgang og tilsyn
16.5.1 Saksbehandlingsregler
Ettersom oppfølgingen etter politiets avdekking
legges til kommunen, med mulighet for involve9

10

Se lov 17. juli 1992 om barneverntjenester § 4-4 om hjelpetiltak og § 4-24 om plassering og tilbakehold i institusjon
uten samtykke.
NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven. Forslag til felles
regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten.
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ring av ulike etater etter behov, vil saksbehandlingen reguleres av gjeldende lovgivning for kommunens tjenester, sektorlovgivning og de alminnelige
reglene i forvaltningsloven kapittel III.11 Utvalget
har ikke sett behov for å fravike gjeldende lovregulering.

16.5.2 Klageadgang og tilsyn
Rådgivende enhet for narkotikasaker fatter ikke
vedtak om tildeling av eller avslag på tjenester
som kan påklages. Forhold ved saksbehandlingen, herunder om krav til samtykke og brukermedvirkning i pasient- og brukerrettighetsloven
er oppfylt, kan imidlertid påklages etter de alminnelige klagereglene.
For tjenester som ytes av den øvrige helse- og
omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten, sosialtjenesten med videre, gjelder klageadgangen
som er nedfelt i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7 og de respektive sektorenes særlover.
Idet rådgivningsenheten er en del av helse- og
omsorgstjenestene, vil det være fylkesmannen
som fører tilsyn med rådgivningsenhetens virksomhet, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3.

16.6 Registrering og behandling av
opplysninger om enkeltsaker –
forholdet til journalplikten
16.6.1 Registrering av pålegg om
oppmøteplikt og obligatorisk
rådgivningssamtale
Behovet for et forsvarlig kunnskapsgrunnlag for
riktig og nødvendig oppfølging, og ikke minst
hensynet til den enkelte borgers rettssikkerhet,
tilsier at narkotikasaker registreres.
Videre vil innholdet i registrere og journaler
kunne danne grunnlag for kvalitets-, rapporterings- og forskningsarbeid som kan styrke kunnskapsgrunnlaget for tiltak på rusfeltet.
Utvalget legger til grunn at det i utgangspunktet vil være nødvendig å registrere følgende opplysninger:
a. personens navn, adresse og telefonnummer
b. fødselsnummer
c. yrke og stilling
d. eventuelt navn og adresse til foresatte/verge
e. hvorvidt personen har omsorg for mindreårige
barn
11

Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker.

Kapittel 16

f. oppsummering av melding(er) mottatt fra politiet til rådgivende enhet for narkotikasaker
g. eventuelt behov for tolk o.l. ved kommunikasjon med personen
Adgangen til slike registeroppføringer bør
begrenses til ansatte i kommunen som har tilknytning til rådgivningsenheten for narkotikasaker.

16.6.2 Journal for kartlegging og tilpasset
rådgivning
For den delen av utvalgets forslag som utgjør
helsehjelp i helserettslig forstand (se ovenfor), må
kommunen føre et pasientjournalsystem, jf. helsepersonelloven § 39 og pasientjournalloven § 8.
Etter utvalgets syn ville det i utgangspunktet
være ønskelig om opplysninger fra rådgivningsenhetens saker kunne registreres i en tilpasset,
adskilt journal i de eksisterende journalsystemene som benyttes i helse- og omsorgstjenesten i kommunene. Dette ville bidra til å sikre
at opplysninger knyttet til meldinger fra politiet
om narkotikabruk begrenses til medlemmer av
enheten, samt gi bedre tilpassing til sakstypen.
Det ville også kunne bli lettere å hente ut statistikk til evaluerings- og forskningsformål.
Erfaring fra IKT-prosjekter, selv knyttet til mindre endringer i journalsystemer, tyder imidlertid på
at kostnadene til etablering av tilpassede løsninger
kan bli uforholdsmessig høye sammenlignet med
gevinsten av å ha et eget tilpasset system for narkotikasaker (se notat fra Oslo Economics, som foreligger som digitalt vedlegg til utredningen),
Utvalget foreslår både av økonomiske og tidsmessige hensyn at registrering av meldinger fra
politiet, samt av opplysninger fra gjennomføring
av møter med personene det gjelder, inntil videre
gjøres i dagens arkiv- og journalsystemer i helseog omsorgstjenesten. Det legges til grunn at det
kan gis adekvat beskyttelse av personopplysninger med de muligheter for adgangsbegrensning
som ligger i systemene kommunene benytter per i
dag.
Utvalget vil likevel foreslå at det på sikt, både
av hensyn til personvern og muligheten for
uttrekk av statistikk til evaluering og forskning,
vurderes å etablere egne moduler i journalsystemene. Dette bør ses i sammenheng med
utviklingen av kommunalt pasientregister (KPR)
og utvikling av elektronisk journal i kommunal
sektor, som er en del av ansvarsområdet til Direktoratet for e-helse.
Det kan neppe gis noen uttømmende liste over
opplysninger som det vil være nødvendig å regi-
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strere i alle tilfeller. Generelle krav til innholdet i
pasientjournal fremgår av pasientjournalforskriften § 4. For øvrig viser utvalget til journalforskriftens bestemmelser, særlig § 7 om journalføring og
§ 8 om journalens innhold, vedrørende utformingen av en eventuell slik særjournal for narkotikasaker. Imidlertid må det i den delen av journalen
som omhandler overtredelse av forbudet mot
befatning med narkotika til egen bruk, fremkomme hva som var utfallet av saken, for eksempel avslutning uten oppfølging, henvisning til
annen kommunal instans eller henvisning til spesialisthelsetjenesten.
Dersom personen, etter samtykke, henvises til
behandling eller mottar tjenester som følger av
vedtak i helse- og omsorgstjenesten, sosialtjenesten eller av andre tjenesteytere, journalføres
den videre oppfølgingen i de ordinære journalsystemene i de respektive virksomheter.
Personen saken gjelder, vil ha rett til journalinnsyn i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 og vil på nærmere angitte vilkår
kunne kreve retting og sletting av journalopplysninger, jf. helsepersonelloven §§ 42 og 43.

16.7 Om modellens anvendelse på
Svalbard og Jan Mayen
Etter utvalgets oppfatning bør rusreformen i prinsippet også gjelde på Svalbard og Jan Mayen.
Straffebudet i legemiddelloven § 31, jf. § 24, gjelder for begge steder, jf. forskrift om helselovgivning for Svalbard og Jan Mayen § 11 første ledd.
Det samme gjelder straffeloven § 231, jf. § 4 første
ledd og Svalbardloven § 2.
Sysselmannen har myndighet som politimester, jf. Svalbardloven § 5 annet ledd. Avdekkingsfunksjonen knyttet til bruk, innehav eller erverv
av narkotika til egen bruk og vedtaket om oppmøteplikt kan derfor etter utvalgets mening ivaretas av Sysselmannens politiavdeling.
I og med at Universitetssykehuset NordNorge (UNN) HF ved Longyearbyen sykehus
ivaretar helsetjenestetilbudet på både primær- og
spesialisthelsetjenestenivå,12 kan det være nærliggende å legge funksjonen som skal ivaretas av
rådgivende enhet for narkotikasaker, til Longyearbyen sykehus.
For personer som oppholder seg på Svalbard,
men ikke er registrert i befolkningsregisteret på
Svalbard, kan det være aktuelt å pålegges opp-

møte for rådgivende enhet i vedkommendes hjemkommune dersom det synes mer hensiktsmessig.
Klageadgang og tilsyn med de funksjoner som
ligger til rådgivende enhet for narkotikasaker, vil,
som for helse- og omsorgstjenestene for øvrig,
ligge til fylkesmannen, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3 og helsetilsynsloven § 2. Etter
forskrift om helselovgivning for Svalbard og Jan
Mayen § 6 tredje ledd er det Fylkesmannen i
Troms (og Finnmark13), som skal føre tilsyn med
helse- og omsorgstjenesten på Svalbard. Tilsynet
for Svalbard skal gjennomføres i samråd med
Sysselmannen. Fylkesmannen for Jan Mayen, jf.
forskriftens § 21 annet ledd, er Fylkesmannen i
Nordland.

16.8 Særlig om utlendinger uten fulle
rettigheter etter helse- og
velferdslovgivningen
Utvalget har vurdert hvordan politi og helsetjenesten skal forholde seg til avdekket narkotikabruk hos utlendinger som oppholder seg i Norge,
og som ikke har fulle rettigheter til helsehjelp14
eller ikke er medlemmer av folketrygden.15
Utvalget har konkludert med at også personer
uten slike rettigheter bør omfattes av utvalgets
foreslåtte modell. Det ville av prinsipielle grunner
være uheldig å trekke et skille som får betydning
for om befatning med narkotika til egen bruk skal
være straffbar eller ikke, som i mange tilfeller vil
være basert på nasjonalitet.
Under utvalgets studietur til Portugal ble det
redegjort for håndteringen av utenlandske borgere, herunder turister, i frarådningsnemndene
(CDT-ene) der. Dersom en utenlandsk statsborger blir tatt for befatning med narkotika innenfor den grensen som er satt for straffrihet, vil vedkommende henvises til nemnda i den byen eller
det distriktet overtredelsen fant sted. Utvalget legger til grunn at en lignende løsning vil være formålstjenlig i Norge.
Dersom det avdekkes avkriminalisert befatning med narkotika til egen bruk, skal personen,
uavhengig av om vedkommende har fulle rettigheter til helsehjelp, eller medlemskap i folketrygden, pålegges oppmøte for rådgivende enhet i den
13

14
12

Universitetssykehuset Nord-Norge (2019).

15

Forskrift 22. juni 2015 nr. 747 om anvendelse av helselover
og forskrifter for Svalbard og Jan Mayen er ikke oppdatert i
henhold til ny lov 15. desember 2017 nr. 107 om statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenestene mv.
Jf. forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket § 2.
Jf. folketrygdloven kapittel 2.
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kommunen vedkommende har opphold. Enheten
vil deretter gjennomføre en rådgivende samtale på
vanlig måte.
I denne sammenhengen vil det oppstå spørsmål om videre oppfølging og tilbud om helse- og
velferdstjenester. Utvalget ser at dette kan reise
flere prinsipielle spørsmål, som strekker seg ut
over utvalgets mandat. Omfanget av et eventuelt
tilbud om ytterligere oppfølging og behandling
som kan tilrettelegges gjennom rådgivningsenheten, vil nødvendigvis avhenge av hvilken
helsehjelp og andre ytelser personen har krav på
etter gjeldende rett.16

16.9 Særlig om pårørendes situasjon
16.9.1 Barn som pårørende til personer
som ilegges møteplikt for
rådgivningsenheten for
narkotikasaker
Barn som pårørende vil i mange tilfeller være
særlig utsatt for påkjenninger som følge av familiemedlemmers helseutfordringer, herunder rusproblem. Barn som vokser opp i en familie hvor
én eller begge foresatte har et rusmiddelproblem, har større risiko enn andre barn for å
utvikle egne psykiske og fysiske helseproblemer
samt atferdsproblemer og vanskeligheter på
skolen.17
Barn som pårørende har derfor behov for og
rett til særskilt vern og oppfølging. Helsepersonelloven § 10 a pålegger helsepersonell å bidra til at
mindreårige barn som pårørende får den informasjon og oppfølging de kan ha behov for som følge
av foreldrenes tilstand. Dette gjelder pasienter
med psykisk sykdom og ruslidelser så vel som
personer med alvorlig somatisk sykdom eller
skade.
Utvalgets mandat forutsetter at «hensynet til
barn som pårørende ivaretas, at barnets omsorgssituasjon vurderes og at barnets beste legges til
grunn». Dersom personer med omsorg for barn
pålegges oppmøte for enheten, bør vedkommendes rusmiddelbruk i relasjon til omsorgsevne alltid tematiseres i rådgivningssamtalen. Barnekonvensjonen18 artikkel 3 pålegger offentlige
myndigheter å legge til grunn barnets beste som
et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som
berører barn, og konvensjonens artikkel 33 påleg16
17
18

Se også Helfos nettsider om hva slags helsetjenester utenlandske statsborgere har krav på, Helfo (2019).
Holm (2012) og Torvik og Rognmo (2011).
FNs konvensjon om barnets rettigheter, 1989.
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ger statene en særskilt plikt til å beskytte barn
mot negative konsekvenser av ulovlig bruk av
narkotika.
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et
forvaltningsorgan, har også en opplysningsplikt
etter lov om barneverntjenester § 6-4, som vil tre i
kraft der det er grunn til å være bekymret for
barnets omsorgssituasjon, eller der forhold ved
barnets atferd og psykiske helse tilsier et grunnlag for tjenester og tiltak etter bestemmelsene i
barnevernloven. Videre har helsepersonell en
selvstendig og individuell plikt til å gi opplysninger til barnevernstjenesten hvis de har grunn
til å tro at barn blir mishandlet i hjemmet, eller at
det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. helsepersonelloven § 33.
På denne bakgrunn skal rådgivningsenheten
alltid vurdere hvorvidt en persons rusmiddelbruk
er av en slik karakter at det kan være grunn til
bekymring for barns omsorgssituasjon som tilsier
at personellets opplysningsplikt19 etter barnevernloven trer i kraft.
Utvalget legger til grunn at enhetens personell
i tilfeller der det er barn som pårørende, alltid skal
vurdere om barnet kan ha selvstendig oppfølgingsbehov fra andre deler av tjenesteapparatet,
også utover tiltak fra barneverntjenesten. Det må
sikres at barnet kommer i kontakt med riktig
instans, enten det er i kommunen eller i spesialisthelsetjenesten.
Enheten bør i denne sammenheng utarbeide
rutiner og prosedyrer for ivaretagelse av barn
som pårørende. Det følger av spesialisthelsetjenesteloven § 3-7 a at helseforetakene i nødvendig utstrekning skal ha barneansvarlig personell.
Barneansvarlig personell har ansvar for å fremme
og koordinere helsepersonells oppfølging av barn
som er pårørende til foreldre eller søsken med
psykisk sykdom, rusavhengighet, alvorlig sykdom eller skade. En tilsvarende plikt for kommunene om barneansvarlig personell skal vurderes i
forbindelse med opptrappingsplanen for rusfeltet
(2016–2020).20

19

20

Offentlige myndigheter, samt en rekke yrkesutøvere med
profesjonsbestemt taushetsplikt, har plikt til å gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir
utsatt for mishandling eller andre former for alvorlig
omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker. Opplysningsplikten følger av lov om
barneverntjenester § 6-4 og av bestemmelser i andre lover,
blant annet helsepersonelloven § 33. Denne opplysningsplikten innebærer en plikt til å melde fra til den kommunale
barneverntjenesten av eget tiltak ved alvorlig bekymring.
Prop. 15 S (2015–2016) Opptrappingsplanen for rusfeltet
(2016–2020) s. 48.
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Pliktene omtalt ovenfor, samt retningslinjer,
veiledere og lokale fagprosedyrer,21 danner de
faglige rammene for hvordan dette skal gjennomføres i tjenestene.

16.9.2 Andre pårørende enn personens egne
barn
Det ligger utenfor utvalgets mandat å foreslå
endringer i tjenestetilbudet til andre pårørende
enn barn av personer som omfattes av utvalgets
foreslåtte modell. For utvalget er det likevel nærliggende kort å nevne pårørendes behov.
Pårørende og nærstående kan utsettes for psykiske belastninger, som stress, angst, skyldfølelse
og skam. Også vold og trusler kan være en del av
det å være pårørende. Ikke minst kan stigma som
rammer personer med rusproblemer, også ramme
de pårørende. Ofte har søkelyset vært rettet mot
foreldre av personer med rusproblematikk. Disse
problemstillingene gjelder i stor grad også søsken.22
Utvalget peker på at helse- og omsorgstjenesten skal ha systemer og rutiner som legger
til rette for informasjon, samtale og dialog med
pårørende. Dette gjelder enten pårørende har
rollen som informasjonskilde for helsetjenesten,
representerer bruker/pasient, er omsorgsgiver
eller opplever belastninger i en slik grad at den
pårørende selv har behov for støtte og behandling.23
21
22
23

Se for eksempel fagprosedyren Barn som pårørende, Sørlandet sykehus og BarnsBeste (2016).
Se for eksempel blogginnlegg på Borgestadklinikkens
blogg om rus og avhengighet, Borgestadklinikken (2019).
Helsedirektoratet (2017e).

16.10Særlig om behov for tilrettelagt
oppfølging av minoriteter og om
kjønnsspesifikke behandlingsog oppfølgingsbehov
Det vil være de samme normerende føringer som
ligger til grunn for helse- og velferdssektoren for
øvrig, som etter utvalgets mening vil være gjeldende for den rådgivende enhetens tilnærming til
ulike grupper som pålegges møteplikt for enheten. Utvalget viser her i hovedsak til Helsedirektoratets faglige retningslinje om behandling og
rehabilitering av rusmiddelproblemer og -avhengighet,24 som inneholder anbefalinger for hvordan tjenestene skal nærme seg pasienter med
etnisk minoritetsbakgrunn, herunder hvordan tjenestene skal ivareta språklige og kulturelle forskjeller. Retningslinjen har også anbefalinger
knyttet til den samiske delen av befolkningen og
til seksuelle minoriteter.
Det er videre erkjent at menn og kvinner med
rusproblemer kan ha ulike erfaringer og opplevelser knyttet til sitt rusmiddelproblem, og at dette
kan kreve ulik tilnærming og tilrettelegging av tiltak og innsatser. Utvalget viser her til Helsedirektoratets faglige retningslinje om behandling og
rehabilitering av rusmiddelproblemer og -avhengighet, som anbefaler at kjønnsspesifikke behandlings- og oppfølgingsbehov bør ivaretas.
Retningslinjen er primært rettet mot spesialisthelsetjenesten, men prinsippet i anbefalingen vil
også gjelde for tjenesteytere i primærhelsetjenesten, og utvalget forutsetter at dette ivaretas i
tjenestene.
24

Helsedirektoratet (2016b).
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Evaluering av rusreformen
17.1 Innledning
Regjeringens formål med rusreformen og utvalgets forslag til modell for gjennomføring av
reformen anses som en betydelig endring i
nasjonal narkotikapolitikk. Innenfor et politikkområde av så stor samfunnsmessig interesse
som narkotikapolitikken vil det etter utvalgets
mening være nødvendig å igangsette en evaluering, senest fra og med implementeringen av
rusreformen.
På statlig nivå er alle virksomheter pålagt å
gjennomføre evalueringer. Denne plikten følger
av Reglement for økonomistyring i staten1 kapittel V
om kontroll § 16:
«Alle virksomheter skal sørge for at det gjennomføres evalueringer for å få informasjon om
effektivitet, måloppnåelse og resultater innenfor hele eller deler av virksomhetens ansvarsområde og aktiviteter. Evalueringene skal
belyse hensiktsmessighet av eksempelvis eierskap, organisering og virkemidler, herunder
tilskuddsordninger. Frekvens og omfang av
evalueringene skal bestemmes ut fra virksomhetens egenart, risiko og vesentlighet.»
Tradisjonelt iverksettes evalueringer på et
avgrenset felt med en begynnelse og en slutt.
Erfaringer og kunnskap fra evalueringer kan ha
mer eller mindre relevant overføringsverdi til
beslektede områder. Utvalget har fått forståelsen
av at rusfeltet generelt oppleves som forskningssvakt, og at det er kunnskapshull på flere områder. Utvalgets oppfatning er videre at overordnede helsemyndigheter, så vel som justissektoren ved politiet, kriminalomsorgen med videre,
ikke i tilstrekkelig grad har kunnskap om kvantitet, kvalitet eller effekt av innsatser, tiltak og tjenestetilbud på rusfeltet. Dette gjelder tjenester
som leveres på kommunalt nivå, fra ideelle og
1

Forskrift 12. desember 2003 nr. 1938. Reglement for økonomistyring i staten.

kommersielle aktører og fra spesialisthelsetjenesten. Statistiske data på områder som potensielt kunne være av stor betydning for ruspolitiske retningsvalg, finnes ikke, eller er ikke
umiddelbart tilgjengelige.
Utvalget peker særlig på følgende forhold/tiltak med behov for mer empiri:
– ruskontrakter for ungdom, sammenlignet med
resultatene for ungdom som ikke går på kontrakt, men får annen oppfølging eller ingen
oppfølging
– andre tiltak som har grader av tvang, for
eksempel tilbakehold etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10
– hvilke mekanismer som skaper stigmatisering
av personer med rusproblematikk og deres
pårørende
– hvilke forhold som kan motvirke hjelpesøkende atferd for problemer med narkotika,
og hva som utgjør hindre for å oppsøke hjelp
– forskning på hvilke virkninger lovendringer
kan ha på befolkningen (mye av forskningen
omhandler lovbestemmelser om besittelse av
cannabis. Det finnes lite forskning på virkninger av lovbestemmelser som gjelder annen narkotika)
I utvalgets mandat, og i regjeringens politiske
plattform,2 fremkommer det at regjeringen vil
føre en kunnskapsbasert ruspolitikk. Evaluering av
rusreformen inngår som en del av en slik kunnskapsbasert ruspolitikk, men etter utvalgets oppfatning burde evalueringen av rusreformen inngå
i et større systematisk forskningsarbeid. En kunnskapsbasert ruspolitikk forutsetter en systematisk tilnærming til området som helhet. En
forskningsmessig tilnærming til ruspolitiske tiltak
og virkemidler er avgjørende for å ha best mulig
evidens for ruspolitiske retningsvalg og for utvikling av kostnadseffektive tiltak på samfunns- og
individnivå. Slik forskning, som kommer i tillegg
til evalueringer av avgrensede tiltak, er også helt
2

Regjeringen (2019d).
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nødvendig for å forsikre seg om at de valgene som
tas, og de tiltak som iverksettes, ikke har uakseptable, utilsiktede negative konsekvenser for individ og samfunn.
For evaluering av rusreformen spesielt vil det
etter utvalgets oppfatning være nødvendig å utarbeide hensiktsmessige måleparametere for flere
forhold ved rusfeltet som kan knyttes til reformen. Dels handler det om å vurdere i hvilken grad
og på hvilke forhold ved rusfeltet avkriminaliseringen kan antas å ha effekt, både hva gjelder tilsiktede og utilsiktede konsekvenser, og dels handler det om hvordan den nye reaksjonsmodellen
påvirker de samme forholdene.
Utvalget har ikke utarbeidet et uttømmende
evalueringsprogram eller fullstendige parametere
for evaluering av rusreformen. Denne oppgaven
bør etter utvalgets syn tilligge helsemyndighetene
og evaluator. Utvalget begrenser seg i dette kapitlet til først kort å redegjøre for sitt syn på hvor
ansvaret for evalueringen bør forankres, se punkt
17.2. Deretter omtales noen prinsipper knyttet til
selve evalueringsprosessen i punkt 17.3. I punkt
17.4 peker utvalget på noen forhold av særlig
betydning som kan bli påvirket av rusreformen,
og som bør tas i betraktning under evalueringen.
Avslutningsvis, i punkt 17.5, fremheves noen særskilte områder hvor det, etter utvalgets mening,
foreligger ytterligere utredningsbehov.

17.2 Administrativ forankring av
evalueringen
Utvalget har i sitt forslag til modell for avkriminalisering foreslått en administrativ forankring i
Helse- og omsorgsdepartementet med delegert
myndighet til Helsedirektoratet som fagansvarlig direktorat. I tillegg har utvalget foreslått et
tverrdirektoralt råd for narkotikasaker hvor
relevante direktorater inngår, under ledelse av
Helsedirektoratet. Dette rådet skal i henhold til
forslaget ha ansvar for å sikre tilstrekkelig oppfølging av den nye reaksjonsmodellen innen sine
sektorer, herunder etablering, opplæring og
over våking. Se nærmere om dette i utredningens kapittel 16.
Det vil på denne bakgrunn være nærliggende
å tillegge Helsedirektoratet ansvaret for en evalueringsprosess knyttet til rusreformen på vegne av
Helse- og omsorgsdepartementet som øverste
ansvarlige instans. Utvalget foreslår videre at
Justis- og beredskapsdepartementet også deltar i
evalueringsarbeidet, for eksempel ved Politidirektoratet, for å sikre at kunnskap om rusreformens

betydning for politiets arbeid kommer med i evalueringen.

17.3 Evalueringsprosessen
17.3.1 Trinn og prinsipper i en
evalueringsprosess
Det finnes mye litteratur som beskriver innhold
og mulige inndelinger av evalueringsprosessers
trinn eller faser. Utvalget har sett hen til en publikasjon fra EMCDDA fra 20173 som tar for seg trinnene i evaluering av ruspolitikk, og til publikasjoner fra henholdsvis Finansdepartementet4 og
Direktoratet for økonomistyring (DFØ).5
17.3.2 Ledelsesforankring
En ledelsesmessig forpliktelse er avgjørende for å
lykkes med en evalueringsprosess.6 Dette handler
både om prioriteringer som gir tilstrekkelig ressursallokering til evalueringsarbeidet, og om at
funn i evalueringen blir gjenstand for læring og
konkret oppfølging der dette er nødvendig. I en
ruspolitisk sammenheng vil en slik overordnet
ansvarsforankring som nevnt ovenfor være nødvendig for at evalueringsdata skal få betydning for
ruspolitiske veivalg og innsatser.

17.3.3 Valg av evalueringsform og
tidsperspektiv
Ofte er evaluering et endepunkt etter at et tiltak
eller en endring er gjennomført, eventuelt har virket en stund. Det må tas stilling til på hvilket tidspunkt evalueringen av rusreformen skal starte,
om det skal være en for-evaluering (ex ante), om
evalueringen skal være i form av en følge-evaluering underveis (ex nunc), eller om evalueringen
tar sikte på å måle resultater og effekter av reformen etter et gitt tidsrom etter at den er iverksatt
(ex post).7
I tillegg til evaluering som tar sikte på å belyse
resultater og effekt, kan det iverksettes en prosessevaluering. I denne sammenhengen kan evalueringen være knyttet til implementering av nye
bestemmelser i regelverket, implementering av
3
4
5

6
7

EMCDDA (2017).
Finansdepartementet (2005).
Senter for statlig økonomistyring (2008). Senter for statlig
økonomistyring endret navn til Direktoratet for økonomistyring i 2011.
EMCDDA (2017) s. 7.
EMCDDA (2017) s. 8–9 og 54–25.
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modellen, lokale variasjoner, etterlevelse av regelverk, instrukser med videre. Dette kan være av
interesse fordi effektene av rusreformen vil være
avhengig av flere ulike aktørers innsats og deres
oppfølging av reformens intensjoner.
Formålene, det vil si det myndighetene ønsker
å oppnå med rusreformen, er av en slik karakter at
det må antas at effekter først inntrer etter noe tid.
Dette vil også kunne være tilfelle for eventuelle utilsiktede konsekvenser av reformen. Utvalget mener
at evalueringen av rusreformen ikke må starte på
et senere tidspunkt enn fra og med implementeringen av rusreformens modell, og evalueringen bør
løpe i alle fall i en tiårsperiode, om den ikke gjøres
tidsubestemt. Samtidig må det tas høyde for at korrigerende eller forsterkende tiltak kan bli iverksatt
underveis. Utvalget viser til den såkalte kvalitetssirkelen,8 som er en kjent visualisering av hvordan
systematisk evaluering bør inngå som en del av en
virksomhets kvalitetsarbeid, ikke bare som enkeltstående hendelser, men – ideelt sett – som en
løpende prosess.

17.3.4 Gap-analyse
Det finnes allerede tilgjengelig statistikk på noen
områder på rusfeltet som overvåkes, og som kan
tenkes å endre seg som følge av rusreformen. På
andre områder vil det være lite informasjon tilgjengelig, se for eksempel omtalen av endringer i
Colorados cannabislovgivning i underkapitlet om
USA i utredningens kapittel 6.
Det kan være av interesse å sammenligne
dagens situasjonsbilde med en fremtidig ønsket tilstand. Dette gjøres ofte gjennom en såkalt gap-analyse.9 Utvalget mener det så raskt som mulig etter
at reformen vedtas implementert, bør igangsettes
et arbeid som i større grad enn det Rusreformutvalget har hatt tid og anledning til, konkretiserer hvilken tilstand som ønskes realisert på rusfeltet gjennom rusreformen. På det grunnlaget anbefales det
å iverksette en gap-analyse for å se på avstanden
mellom nåsituasjonen og ønsket tilstand. En slik
analyse kan gi informasjon om hvilke andre tiltak
som eventuelt bør iverksettes, i tillegg til avkriminalisering og utvalgets foreslåtte modell, for å
bringe disse to situasjonsbildene i samsvar.

17.3.5 Ønsket tilstand etter rusreformen
Tilstanden etter rusreformen er, basert på utvalgets mandat – svært forenklet uttrykt – at ingen
8
9

Se FHI (2015).
Pihl og Vikøren (2018).
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straffes for befatning med narkotika omfattet av
avkriminaliseringen, og at det gis tilbud om hjelp,
behandling og oppfølging til personer som overtrer forbudet, og som har behov for slik hjelp.
Politiet skal kunne gi en person pålegg om oppmøteplikt for et myndighetsorgan forankret i
helsetjenesten der det er avdekket narkotikabruk,
innehav eller erverv av narkotika til egen bruk.
Brukere av narkotika opplever redusert
stigma knyttet til sin bruk av narkotika, mindre
grad av marginalisering og økt sosial integrering.
Terskelen for å søke hjelp oppleves som lavere, og
den enkelte bruker møtes med hensiktsmessige
og tilpassede tilbud og oppfølging. Tjenestetilbudet omfatter tjenester fra kommunen, spesialisthelsetjenesten og andre relevante sektorer, som
arbeids- og velferdssektoren, barnevernet, utdanningssektoren med videre.
Modellens struktur, organisering og innhold
bidrar til et bedre tjenestetilbud til brukerne.
Modellen sikrer at ulike tjenester og tjenestenivåer samhandler, og er i tråd med internasjonale
anbefalinger om rehabilitering og reintegrering.
Hensynet til barn som pårørende ivaretas, barns
omsorgssituasjon vurderes, og barnets beste legges til grunn ved utforming av tjenestetilbud og
tiltak.
Politiet opplever å ha adekvate og effektive
virkemidler for kriminalitetsbekjempelse samt tilstrekkelig informasjonstilgang til å ivareta sine
forvaltningsmessige og kriminalitetsforebyggende oppgaver.
Bruken av narkotika er generelt lav i befolkningen, og høyrisikobruk og skadelig bruk er
redusert. Det er ikke økt skadeomfang som relateres til bruk av narkotika på individ- eller samfunnsnivå.

17.3.6 Utarbeidelse av evalueringsspørsmål
og parametere
Det er av særlig betydning at spørsmål og problemstillinger som ønskes evaluert, er av en slik art og
beskrives på en måte som gjør at de lar seg måle.
Videre må de ha relevans i den forstand at de faktisk sier noe om resultater og effekter av reformen.
Utvalget legger til grunn at dette vil være en av de
store utfordringene med tanke på å evaluere reformen isolert sett, fordi en rekke faktorer utenom
rusreformen vil ha innvirkning på utviklingen av
ulike variabler på narkotikaområdet.
Spørsmålene som evalueres, må være knyttet
til det myndighetene ønsker å oppnå med reformen, det vil si de formål og målsettinger som er
reformens intenderte konsekvenser. Samtidig må
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evalueringen innrettes på en måte som også kan
fange opp eventuelle utilsiktede konsekvenser av
rusreformen, ikke minst uønskede utilsiktede
konsekvenser.

17.3.7 Gjennomføring og oppfølging
Gjennomføringsfasen handler primært om innsamling og analyse av relevante data. Hvilke data som
innhentes, valg av metode med videre vil blant
annet være avhengig av hvilke problemstillinger
som skal evalueres, samt tid og ressurser til rådighet. Som nevnt mener utvalget at evalueringen av
rusreformen bør løpe over lengre tid, og at sentrale
variabler bør overvåkes fortløpende. Dette vil være
viktig for å kunne iverksette korrigerende tiltak
dersom en trend innen én eller flere av variablene
synes å avvike fra en ønsket utvikling.
Dersom en evaluering skal gi realiserbare
gevinster, må funn og anbefalinger fra evalueringen inkorporeres i modellen for rusreformen
fortløpende, eventuelt som en del av nye strategier og handlingsplaner på rusfeltet. Allerede før
evalueringen tar til, bør det være en plan for
hvordan man systematisk skal sikre at dette integreres i utviklingen av ruspolitiske tiltak og
virkemidler.10

17.4 Forhold av betydning for å vurdere
resultater og effekter av
rusreformen
Utvalget peker her på noen forhold som oppfattes
som særlige betydningsfulle, som må følges tett
og inngå som en del av evalueringen av rusreformen. Disse forholdene løftes frem på bakgrunn av
utvalgets gjennomgang av forskningsrapporter
som omhandler effekter av endringer i regulering
av narkotikafeltet i andre land, samt problemstillinger som er reist i utvalget og i innspill fra
eksterne personer og virksomheter.
For at eventuelle endringer i disse forholdene
skal kunne relateres til reformen, forutsetter det
både kvantitative og kvalitative undersøkelser og
analyser.
Det bør etter utvalgets oppfatning konkretiseres parametere i tilknytning til
– holdninger til narkotika og til brukere av
narkotika
– tilgang til narkotika
– faktisk bruk av narkotika

10

EMCDDA (2017) s. 20.

–
–
–
–
–
–

bruksmønster i den delen av befolkningen som
bruker narkotika
skadeomfang knyttet til bruk av narkotika på
individ- og samfunnsnivå
kriminalitet relatert til narkotika
politiets og påtalemyndighetens oppfølging av
reformen
helse- og velferdstjenestens oppfølging av
reformen
ulike aktørers opplevelse av reaksjonsmodellen, herunder brukertilfredshet med modellen
hos personer ilagt møteplikt

Utvalget understreker at listen ovenfor ikke er
uttømmende, og at det innenfor disse forholdene
ved rusfeltet kan oppstilles et nærmest uendelig
antall underproblemstillinger. Utvalget vil likevel
peke særlig på behovet for å følge med på hvordan
lovverket praktiseres og hvilke grupper som bruker narkotika som faller inn under straffrihet, og
hvilke som vil følge straffesakskjeden. Spesielt av
interesse vil det være å se om det er forskjeller
med utgangspunkt i etniske, sosiale, geografiske
og kjønns- og aldersmessige skillelinjer. Videre vil
det være av interesse å ha statistikk over antall
saker som straffeforfølges som salg selv om
mengden er innenfor den avkriminaliserte mengden narkotika, og omvendt: hvor mange som følges opp i straffesakskjeden for oppbevaring av
narkotika over mengdebegrensningen, men
ansett som til egen bruk. Dette kan ha betydning
blant annet for fremtidig justering av terskelverdier.
Utvalget er også klar over at flere av disse forholdene allerede følges, for eksempel gjennom
Norges tilknytning til EMCDDA, Ungdata- og
ESPAD-undersøkelsene. Her vil det være nødvendig å finne metoder for å se om eventuelle
endringer i utviklingen på disse områdene i noen
grad, eller i det hele tatt, kan relateres til avkriminalisering og den nye reaksjonsmodellen.
Utvalget mener at det bør være helsemyndighetene, i samarbeid med fag- og forskningsmiljøer, som definerer hvilke forhold som skal
inngå i evalueringen, og som utarbeider problemstillinger og parametere som skal være sentrale i
evalueringen av rusreformen og ruspolitikken
generelt.

17.5 Ytterligere utredningsbehov
17.5.1 Innledning
Utvalget ser at det har skjedd svært mye på rusfeltet de siste 20 årene. Utvalget peker blant annet
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på rusreformen av 2004, to opptrappingsplaner
(hvorav den siste skal virke ut 2020), utprøving av
evidensbaserte modeller som ACT/FACT,
Housing First, Rask psykisk helsehjelp, IPS med
videre (se omtale av disse tilbudene i utredningens kapittel 5). I 2010 kom en rapport om narkotika11 og i 2012 en stortingsmelding om rusfeltet.12 På kunnskapssiden fikk vi i 2003 en NOU
som oppsummerte kunnskap om effekt av tiltak
på rusmiddelfeltet,13 og det produseres regelmessig (sektorielle) rapporter, som Statusrapport for
LAR14, PasOpp-undersøkelser15, NPR-rapporter16, Brukerplan-årsrapporter17, Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid – årsverk, kompetanse og
innhold i tjenestene18 og nå sist KvaRus19.
Det har imidlertid ikke blitt gjort noe forsøk
på å vurdere helheten i hjelpe- og behandlingstilbudet til personer med rusrelaterte problemer
siden et utvalg oppnevnt av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa i 1999 leverte tre rapporter
om rusfeltet.20
Rusreformutvalgets mandat har ikke omfattet
å utrede det samlede hjelpe- og tjenestetilbudet til
personer med rusproblemer som sådan, men det
synes å være uløste utfordringer på rusfeltet, som
utvalget har kommet i kontakt med i løpet av sitt
utredningsarbeid. Utvalget foreslår derfor at det
nedsettes et offentlig utvalg som har som mandat
å utrede forslag til endring og utvikling av tjenestetilbudet som kan bidra til å hente ut mer effekt av
alle de tiltakene som er satt i verk de siste 20
11
12
13
14
15

16
17

18

19
20

Stoltenbergutvalget (2010).
Meld. St. 30 (2011–2012) Se meg! — Alkohol – narkotika –
doping.
NOU 2003: 4 Forskning på rusmiddelfeltet – En oppsummering av kunnskap om effekt av tiltak.
SERAF utarbeider årlig en nasjonal statusrapport for LAR
på oppdrag fra Helsedirektoratet.
Folkehelseinstituttet gjennomfører nasjonale brukererfaringsundersøkelser (PasOpp-undersøkelser) på oppdrag
fra Helse- og omsorgsdepartementet.
Norsk pasientregister.
Brukerplan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfang og karakteren av rusmiddelmisbruk i kommunen.
SINTEF utarbeider en årlig rapport for Helsedirektoratet
om årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid.
Et nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig
bruk eller avhengighet av rusmidler.
Ot.prp. nr. 3 (2002–2003) s. 12: «Det tidligere Sosial- og
helsedepartementet nedsatte i desember 1998 en arbeidsgruppe for å gjennomgå og vurdere hjelpe- og behandlingstilbudet til rusmiddelmisbrukere (Nesvåg-gruppen). Gruppen skulle også vurdere tiltak for kvalitetssikring av hjelpeog behandlingstilbudet, og behov for endringer i ansvarsplasserings- og finansieringssystem. Gruppen avsluttet sitt
arbeid i juni 1999.»

Kapittel 17

årene. Mandatet bør videre omfatte å utarbeide
forslag til en ny struktur eller organisering av det
overordnede ansvaret for rusfeltet, som – kanskje
mer enn noe annet felt med så stor samfunnsmessig interesse – har mangelfullt kunnskapsgrunnlag og store samhandlings- og koordineringsbehov.
Utvalget vil i det følgende peke på et utvalg
områder som kan være aktuelle for et slikt utvalg
å utrede nærmere.

17.5.2 Områder med behov for ytterligere
utredning
17.5.2.1 Oppfølging av somatiske og psykiske
lidelser hos narkotikabrukere
Utvalget mener at tjenestene narkotikabrukere
har behov for, ikke i tilstrekkelig grad er organisert på en måte som gjør dem tilgjengelige for de
brukerne som kanskje trenger dem mest. Det
bør utredes om spesialisthelsetjenesten i større
grad må ta ansvar, sammen med kommunene og
fastlegene, for å sikre at pasienter med omfattende rusmiddelbruk også får dekket sine somatiske og psykiske behandlingsbehov. Det kunne
for eksempel vurderes å opprette tilbud om døgnopphold i et samarbeid mellom kommuner og
helseforetak etter modell av Gatehospitalet.21
Utvalget viser også til aktivt oppsøkende behandlingsteam som ACT og FACT, som er omtalt i
utredningens kapittel 5, som kan være effektive
modeller for å tilgjengeliggjøre behandlingstilbud for personer med rusmisbruk og samtidige
psykiske lidelser.
17.5.2.2 Akuttmottak og sømløse overganger
Fra politihold er det overfor utvalget fremmet
behov for akuttmottak hvor politiet kan bringe
personer i forkommen tilstand som gir uttrykk for
et ønske om behandling og rehabilitering. Utvalget viser til behovet for at rusbehandling, inkludert avrusingstilbud, bør tilbys svært raskt til personer med rusproblemer, ettersom «motivasjonsvinduet» (eller et ønske om å ta imot behandling
på et gitt tidspunkt) kan være smalt. Det kunne
vurderes om et delt kommunalt og statlig ansvar
for døgnplasser med raskt inntak, for videre
behandling i spesialisthelsetjenesten, kunne være
aktuelt.
21

Se mer om Gatehospitalets tilbud på Frelsesarmeens nettsider, Frelsesarmeen (2019).
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17.5.2.3 Brukerrom
Oslo og Bergen er de to eneste kommunene i
Norge som tilbyr en brukerromsordning som en
del av helse- og omsorgstjenestetilbudet til problembrukere av narkotika. Utvalgets sekretariat
har i møter med ulike tiltak, blant annet i Oslo
kommune, hørt argumenter for at det i tilknytning
til lavterskel botilbud eller lignende, der beboerne
i stor grad er aktive brukere av narkotika, bør etableres lokale brukerrom med lavere krav enn det
ordningen forutsetter i dag. Utvalget mener regelverket for brukerrom bør vurderes med tanke på
å muliggjøre desentraliserte brukerrom der det
kan være et behov for slike.
17.5.2.4 Modeller med sikte på varig arbeid i
ordinært arbeidsliv
Utvalget peker på at arbeidslivet fungerer som en
arena både for økonomisk sikring og for bygging
av relasjoner og sosial integrering. Dette gjelder
også personer med rusproblemer. Utvalget viser
til at det innen psykisk helse-feltet er gode erfaringer med bruk av særskilt metodikk for å etablere
personer med psykiske lidelser i ordinært og
varig arbeid (se utredningens kapittel 5). Utvalget
mener at slike tilbud systematisk bør styrkes,
videreutvikles og tilpasses personer som aktivt
bruker rusmidler.

17.5.2.5 Oppsøkende virksomhet
Utvalget mener at oppsøkende virksomhet kan
være av stor betydning for å ha en oversikt over
rusmiddelbruken i samfunnet, spesielt i ungdomsmiljøene. Oppsøkende tjenester kan bidra til
å identifisere og intervenere tidlig overfor unge
som kan være i risiko for å utvikle rusproblematikk. I tillegg vil en systematisk tilstedeværelse
ute blant ungdom i risiko og andre marginaliserte
grupper, bidra til å bygge opp et kunnskapsgrunnlag om faktorer som bidrar til utstøting og marginalisering. Slik kunnskap kan igjen bidra til å
utvikle tiltak som mer effektivt kan være med på å

reversere en uheldig utvikling. Fra fagfeltet selv
pekes det på behov for at overordnede myndigheter tilrettelegger for et nasjonalt faglig løft og
styrker den faglige kompetansen i feltet, blant
annet ved å (reetablere) et nasjonalt koordinerende faglig knutepunkt for det oppsøkende feltet.
Tidligere lå slike funksjoner til KoRus Oslo, som
var en viktig nasjonal ressurs for hele fagfeltet, og
kanskje særlig for oppsøkende tjenester i de små
kommunene.

17.5.2.6 Samhandling
Fragmenterte, uoversiktlige og ofte kortvarige tjenestetilbud vil kunne gjøre det vanskelig for personer med rusproblematikk å få fullt utbytte av de
tjenestene som mottas, i tillegg til at de kan være
vanskelig tilgjengelige i seg selv. Det er behov for
å koordinere tjenester fra ulike sektorer og forvaltningsnivåer. Utvalget trekker frem prosjekter
som koordinerende tillitsperson22 som eksempel
på en måte å organisere rusarbeidet på, som varer
over tid og med det skaper en langvarig terapeutisk relasjon, og samtidig bistår i å koordinere et
uoversiktlig hjelpeapparat.
Samhandling og koordinering synes å være
den største utfordringen på rusfeltet og har vært
en tilbakevendende problemstilling nesten helt
siden «narkotikaproblemet» i sin tid oppsto. Utvalget stiller spørsmål ved årsakene til at denne samhandlingen synes å være så vanskelig å få til.
Utvalgets oppfatning er at det samlede regelverket for helse- og velferdstjenestene i seg selv
ikke nødvendigvis er årsak til såkalte glippsoner,
for eksempel som følge av uklar rolle- og ansvarsfordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Utvalget kan heller ikke se at det er
vesentlige forhold som ikke reguleres av lov.
Utvalget stiller derimot spørsmål om hvorvidt forvaltningen, også gjennom organiseringen av sine
tjenester, faktisk etterlever de kravene som ligger
til grunn for å kunne yte sømløse, helhetlige og
individuelt tilrettelagte tjenestetilbud.
22

Se Stavseng mfl. (2011).
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Kapittel 18

Kapittel 18

Problemstillinger etter avkriminalisering: håndtering
av opplysninger, behandling av ikke-avgjorte saker og
ikke-fullbyrdede reaksjoner samt lemping av gjeldsbyrde
18.1 Innledning
I dette kapittelet behandles enkelte problemstillinger som reises ved en eventuell avkriminalisering,
som på ulike vis knytter seg til reintegrering av
personer som er ilagt straffereaksjoner for slik
befatning med narkotika som utvalget foreslår å
avkriminalisere, se kapittel 13. Dette gjelder for
det første hvilken tilgang politiet bør ha til opplysninger om overtredelse av legemiddelloven § 24
når dette ikke lenger er straffbart, men en ulovlig
handling som politiet gis hjemmel til å reagere
overfor, se kapittel 14, se punkt 18.2. Dette har
betydning for blant annet håndteringen av forvaltningsoppgaver i politiet, herunder førerkortsaker.
For det annet oppstår spørsmålet om hvorvidt
straffereaksjoner som er ilagt forut for en avkriminalisering, skal fremgå av politiattest og vandelsvurdering etter avkriminaliseringen, se punkt 18.3.
For det tredje fremlegger utvalget sitt syn på
håndteringen av straffesaker som ikke ennå er
rettskraftig avgjort, og straffereaksjoner som ikke
ennå er (ferdig) fullbyrdet ved avkriminaliseringen, se punkt 18.4.
Gjeldsproblematikk er en kjent problemstilling for personer med rusrelaterte problemer
som ønsker å endre sin livssituasjon. Avslutningsvis, i punkt 18.5, behandles et forslag til lemping
av gjeldsbyrde ved gjennomføring av behandling
for alvorlige rusproblemer.

18.2 Håndtering av opplysninger om
overtredelser av forbudet mot
narkotikabruk og befatning med
narkotika til egen bruk
18.2.1 Innledning
Som ledd i polititjenesten vil politiet kunne undersøke personer for å avdekke bruk og besittelse av
narkotika, beslaglegge narkotika og treffe vedtak

om oppmøteplikt for rådgivningsenheten, se kapittel 14–16. Utvalget legger til grunn at politiet har
saklig behov for å kunne behandle opplysninger
om enkeltpersoners bruk av narkotika, ettersom
dette er nødvendig for å utføre lovpålagte forvaltningsoppgaver. Blant de mest aktuelle lovbestemmelsene som legger slike oppgaver til politiet, er
– vegtrafikkloven § 34 femte ledd, jf. § 24 fjerde
ledd, som gir grunnlag for tilbakekall av
førerrett dersom personen ikke anses edruelig,
– yrkestransportloven § 37 f, jf. § 37 c, som gir
grunnlag for tilbakekall av retten til å føre
motorvogn ved persontransport mot vederlag
(kjøreseddel) dersom personen ikke anses
edruelig, og
– våpenloven § 10 første ledd, jf. § 7 tredje ledd,
som gir grunnlag for tilbakekall av våpenkort
dersom personen ikke anses edruelig.
Noen endring i disse lovpålagte oppgavene for
politiet ligger det utenfor utvalgets mandat å vurdere, og utvalget anser det heller ikke som sin
oppgave å evaluere politiets nåværende oppgaveløsning i disse sakene.
En persons forhold til rusmidler kan etter
omstendighetene ha betydning for politiets forvaltningsmessige oppgaver, herunder edruelighetsvurderinger knyttet til tillatelser fra det offentlige til å inneha våpen eller føre motorvogn. Opplysninger om befatning med narkotika som er
lagret i blant annet politiets registre, kan utleveres
til andre gjøremål i politiet i medhold av bestemmelser i politiregisterloven kapittel 5 og 6 samt
politiregisterforskriften del 3. Ansatte i politiet
som arbeider med slike oppgaver, kan gis direkte
tilgang til opplysninger i politiets reaksjonsregister, jf. politiregisterloven §§ 21 og 29 og politiregisterforskriften §§ 9-5 og 44-6. Det samme
gjelder politiets politioperative registre og lydlogg, jf. politiregisterforskriften § 53-7, kriminali-
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tetsetteretningsregisteret, jf. § 47-8, arrestjournal
og opptak av lyd og bilde i politiarrest, jf. § 54-6,
og utlendingsregisteret, jf. § 56-5.
Politidirektoratet har i en redegjørelse til utvalget gitt uttrykk for at blant annet «bekymringsmeldinger, rapporter utarbeidet på bakgrunn av
informasjon fra PO-registeret, straffeattest, bøteattest, avhør og dommer» er underlagsdokumenter for politiets forvaltningsoppgaver.1 Det er
påpekt i redegjørelsen at underlagsdokumentene
må være verifiserbare, innholdsrike og relevante.
Ved en slik avkriminalisering som utvalget
foreslår, vil politiet ikke lenger få samme tilfang av
informasjon gjennom behandlingen av straffesaker
for så vidt gjelder de handlingene som foreslås
avkriminalisert.
Utvalgets forslag innebærer imidlertid at politiet vil ha oppgaver knyttet til håndhevingen av det
sivilrettslige forbudet mot narkotikabruk, se kapittel 14. Politiets oppgaveløsing i denne sammenhengen innebærer derfor at politiet vil håndtere
opplysninger om enkeltpersoners narkotikabruk.
Spørsmålet er i hvilken grad politiet skal lagre
opplysninger om sivilrettslige narkotikasaker, og
for hvilke formål slike opplysninger eventuelt skal
kunne brukes.
Politidirektoratet har gitt uttrykk for klar
bekymring for at slik informasjon vil bli «mindre
tilgjengelig og mindre prioritert i politiets kontakt
med aktuelle personer» dersom reaksjoner på
bruk og besittelse flyttes fra justissektoren til
helsesektoren.2 Det er også en bekymring for at
det vil bli utfordringer med å få tilgang, og at det
vil oppstå forsinkelser, dersom politiet må få
utlevert slike opplysninger fra helsepersonell for å
ivareta forvaltningsmessige oppgaver.3

18.2.2 Forholdet til politiets registreringsplikt
for tiltak som følge av lovbrudd, jf.
politiregisterloven § 9
Politiregisterloven § 9 pålegger politiet en plikt til
å føre et reaksjonsregister med opplysninger om
personer som har vært ilagt straff eller andre
strafferettslige reaksjoner eller andre tiltak som
følge av lovbrudd. Dersom pålegget om oppmøte
for rådgivningsenheten er å anse som et «tiltak
som følge av lovbrudd» omfattes dette av registre1
2
3

POD (2019b), se digitalt vedlegg om forholdet til politiets
forvaltningsoppgaver, s. 1.
POD (2019b), se digitalt vedlegg om forholdet til politiets
forvaltningsoppgaver, s. 1–2.
POD (2019b), se digitalt vedlegg om forholdet til politiets
forvaltningsoppgaver, s. 2.

ringsplikten i § 9. Pålegg må i så fall registreres i
politiets reaksjonsregister.
Ordlyden er i utgangspunktet meget vidtrekkende, på grunn av de nokså åpne uttrykkene tiltak og lovbrudd. Formålet med reaksjonsregisteret er, i henhold til politiregisterforskriften § 44-1,
å ivareta politiets og påtalemyndighetens behov
for informasjon om strafferettslige reaksjoner og
andre avgjørelser eller tiltak som følge av lovbrudd i forbindelse med forebygging, straffeforfølgning og som grunnlag for vandelskontroll og
akkreditering. Det følger av forarbeidene til hjemmelsparagrafen at den viderefører den opphevede
strafferegistreringsloven av 1971 § 1.4 Etter den
opphevede bestemmelsen, som anses videreført i
ny lov, var politiet ilagt en plikt til å registrere
straffereaksjoner (frihetsstraff, bot, påtaleunnlatelse med videre), andre strafferettslige reaksjoner (overføring til tvungent psykisk helsevern
med videre), dommer på anbringelse i arbeidsskole for unge lovbrytere og dommer på anbringelse i tvangsarbeid eller kursted etter løsgjengerloven av 1900 eller andre lover. Dommer på
anbringelse i tvangsarbeid eller kursted etter løsgjengerloven var det vi med dagens språkbruk
ville kalle en alternativ straffereaksjon. En idømt
fengselsstraff kunne falle bort helt eller delvis dersom personen i stedet ble anbragt i en slik anstalt,
hvor personens såkalte ørkesløshet eller drukkenskap skulle kunne behandles.5 Det synes derfor
klart at strafferegistreringsloven av 1971 § 1 bare
innebar en plikt til å registrere tiltak som følge av
lovbrudd som var straffbare. Formuleringen «tiltak som følge av lovbrudd» i politiregisterloven
§ 9 bør tolkes i lys av dette, ettersom bestemmelsen er ment å være en videreføring av strafferegistreringsloven av 1971 § 1. Det er derfor mest
4

5

Ot.prp. nr. 108 (2008–2009) Om lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven), s. 298.
Se lov om løsgjængeri, betleri og drukkenskab § 2 annet
ledd:
«Derhos bliver paatalemyndigheden i dommen at bemyndige til at lade ham anbringe i et tvangsarbeidshus for en
tid af 18 maaneder, men af 3 aar, saafremt han i henhold til
denne lov tidligere har været anbragt i tvangsarbeisdhus.
Skeer saadan anbringelse, kan fuldbyrdelsen af den idømte
fængselsstraf helt eller delvis bortfalde.»
Se også § 4 annet ledd om tvangsarbeidshus. Se også § 18
om anbringelse i kuranstalt:
«Findes den, som i henhold til §§ 16 eller 17 [straffebudene mot åpenbar beruselse på offentlig sted og forstyrrelse av alminnelig fred og orden med videre] idømmes
straf af fængsel, at være forfalden til drukkenskab, kan paatalemyndigheden i dommen bemyndiges til at anbringe
ham i et tvangsarbeidshus eller en af kongen godkjent kuranstalt […]. Sker saadan anbringelse, kan fuldbyrdelsen af
den idømte fængselsstraf helt eller delvis bortfalde.»
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naturlig å forstå registreringsplikten etter § 9 slik
at den gjelder tiltak som følge av straffbare lovbrudd.
Denne forståelsen innebærer at beslutning om
oppmøteplikt som treffes av politiet etter utvalgets
foreslåtte modell, ikke er en slik reaksjon som vil
omfattes av registreringsplikten i politiregisterloven § 9.

18.2.3 Utvalgets forslag til registrering av
opplysninger i politiet og tilgangen til
slike opplysninger
Gitt at utvalgets forslag innebærer håndhevingsoppgaver for politiet som gjør at de får opplysninger om personers bruk av narkotika, vil det i
utgangspunktet være naturlig å åpne for at politiet
kan bruke slike opplysninger for å løse spesifikke
lovpålagte oppgaver.
I tillegg til behovet for at det ligger verifisert
informasjon til grunn for forvaltningsoppgavene
omtalt ovenfor, vil det være av betydning å sikre
notoritet om slike undersøkelser og beslag som
politiet vil kunne gjøre under håndhevelsen av det
sivilrettslige forbudet som utvalget foreslår.
Spørsmålet er om behandlingen av slike opplysninger krever at det opprettes et nytt politiregister, eller om dette informasjonsbehovet, og
hensynet til personvernet til den saken gjelder,
kan imøtekommes innenfor et av politiets eksisterende registre.
Vurderingen vil til en viss utstrekning avhenge
av hvordan eksisterende politiregistre eventuelt
kan videreutvikles. Et beslektet spørsmål er om
det vil være ønskelig med et registersystem som
samler informasjon om politiets møter med
enkeltpersoner med et forebyggende siktemål,
utenfor straffesak. Et register som inneholder slik
informasjon lagret på enkeltpersonnivå på en
strukturert måte, ville gjøre det mulig med mer
adekvate søkefunksjoner og lette utarbeidelse av
statistikk om forebyggende tiltak, som kunne
understøtte evalueringer og forskning på slike tiltak. Samtidig reiser dette spørsmål knyttet til personvern og publikums forhold til politiet. Utvalget
antar at det kan være grunn til å vurdere problemstillingen nærmere, men dette reiser spørsmål
som det ikke er rom for å løse innenfor rammene
av denne utredningen.
Etter gjeldende rett vil det være rom for å
registrere opplysninger i politioperative registre
om politiets utførelse av oppgaver etter de nye
bestemmelsene utvalget foreslår. Etter politiregisterloven § 10 skal politiet føre registre som
gir en fortløpende og døgnkontinuerlig oversikt
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over alle vesentlige opplysninger om ordning og
utførelse av polititjenesten på vedkommende sted,
såkalte politioperative registre. Slike registre kan
brukes til politimessige, forvaltningsmessige og
administrative formål. I henhold til politiregisterforskriften § 53-1 er formålet med politioperative
registre å
1. bidra til en forsvarlig planlegging og gjennomføring av polititjenesten, herunder å ivareta
politiansattes sikkerhet,
2. sikre notoritet om alle vesentlige forhold og
opplysninger vedrørende ordning, planlegging
og utførelse av polititjenesten, og
3. bidra til utøvelse av politiets ordenshåndhevelse, forvaltningsoppgaver og kriminalitetsbekjempende virksomhet
Særlig formål nr. 2 og 3 er treffende med hensyn
til de oppgaver politiet vil ha etter utvalgets foreslåtte modell. Det følger av politiregisterforskriften § 53-6 første ledd at det i slike registre kan
registreres opplysninger som er nødvendig for å
oppnå formål som nevnt i § 53-1, se ovenfor. Politiregisterforskriften § 53-7 første ledd gir mulighet
til å gi tilgang til direkte søk i politioperative registre i den utstrekning det er nødvendig for utøvelsen av politiets forvaltningsvirksomhet.
Det vil føre for langt å spesifisere de tekniske
detaljene for hvordan slik lagring, og tilgang,
eventuelt skal gjennomføres. Som et utgangspunkt antar imidlertid utvalget at det bør unngås å
opprette nye datasystemer for å behandle sakstypen knyttet til avkriminaliserte narkotikasaker.
Utvalget legger til grunn at en mulig hensiktsmessig løsning er å innføre en rutine for behandlingen av slike saker i politiets eksisterende Basisløsning (BL). Dersom dette ikke anses ønskelig,
for eksempel ut fra et utgangspunkt om at BL ikke
bør benyttes for andre saker som skal inngå i
straffesaksregisteret, kan det tenkes løsninger
der for eksempel hendelsen og politiets tjenesteutøvelse lagres i politioperativ logg (POlogg). En rekke hendelser som omfattes av politiets tjenesteutøvelse etter politilovens annet
kapittel, herunder bortvisning og visitasjon etter
politiloven § 7, registreres i utgangspunktet i POloggen, dersom det ikke er opprettet særskilt
register for slike hendelser.6 De undersøkelser og
det pålegget som politiet gis kompetanse til etter
6

Ifølge opplysning innhentet per telefon fra Kripos 31. oktober 2019. Det er opprettet særskilte politiregistre for politiets innbringelse og bruk av arrest, jf. politiregisterforskriften kapittel 54, og for bekymringssamtale med barn etter
politiloven § 13 fjerde ledd, jf. politiregisterforskriften
kapittel 58.
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utvalgets foreslåtte modell, kan anses å ha en slik
likhet med denne typen inngrep at det fremstår
nærliggende å lagre opplysninger på lignende vis.
Meddelelsen som sendes til den foreslåtte rådgivningsenheten, må i så fall lagres i politiets
dokumentbehandlingssystem utenfor straffesaker.7

18.3 Håndtering av opplysninger
om tidligere registrerte
straffereaksjoner for
narkotikalovbrudd som
avkriminaliseres
18.3.1 Innledning
Som omtalt ovenfor er politiet underlagt en plikt til
å føre register over straffereaksjoner, jf. politiregisterloven § 9. Den generelle regelen må forstås slik at den også omfatter rettskraftige straffereaksjoner for handlinger som er blitt avkriminalisert etter ileggelsen. Et særskilt spørsmål er om
den avkriminaliseringen som utvalget foreslår,
bør ha konsekvenser for lagringen og håndteringen av tidligere registrerte straffereaksjoner for
de avkriminaliserte handlingene. Når handlinger
avkriminaliseres, kan det diskuteres i hvilken
grad det er nødvendig at straffereaksjoner for
slike handlinger fremdeles lagres og fremgår av
politiattester og vandelsvurderinger.
Utvalget er kjent med at det i noen land som
har gjennomført avkriminalisering, også er tatt
skritt for å slette tidligere ilagte straffereaksjoner
for handlingene, eller at det er vedtatt særskilte
regler som innebærer at slike reaksjoner ikke
fremgår av politiattester.
I Storbritannia er det vedtatt særskilte bestemmelser som gir adgang til å søke om å få slettet
straffereaksjoner for tidligere straffbare seksuelle handlinger mellom personer over den seksuelle lavalder.8 Utvalget kjenner ikke til at det er
tatt tilsvarende skritt i Norge for å fjerne fra
strafferegisteret registrerte straffereaksjoner for
overtredelse av forbudet i straffeloven av 1902
mot seksuell omgang mellom menn etter at slike
handlinger ble avkriminalisert i 1972. Ingen slike
tiltak er beskrevet i forarbeidene til lovendringen.
En mulig forklaring på at spørsmålet ikke har hatt
aktualitet, uavhengig av hva som måtte ha vært
den prinsipielle tilnærmingen til spørsmålet, er at
straffebudet sjelden ble anvendt i praksis forut for
avkriminaliseringen,9 og at det tidvis ble brukt i
7
8

Dette er WebSak, som nylig erstattet DocuLive.
Se Protection of Freedoms Act 2012, Chapter 4.

kombinasjon med andre bestemmelser om sedelighetslovbrudd som ikke ble avskaffet i 1972.
I delstaten New York i USA ble det tidligere i år
vedtatt avkriminalisering av mindre alvorlige
narkotikalovbrudd.10 Samtidig ble det vedtatt at
registrerte straffesaker for slike lovbrudd ikke
skal anmerkes i vandelsattester som utstedes fra
delstatens offentlige kontorer. Innen 29. juli 2020
skal slike lovbrudd regnes som nulliteter, og de
skal merkes som dette i delstatens registre. Fra
dette tidspunktet kan personer som er ilagt reaksjoner for slike lovbrudd, lovlig benekte at dette
har hendt. Unntak gjelder for personer som søker
jobb i føderale etater, politistyrkene og enkelte
andre arbeidsgivere med særskilte unntak i delstatslovgivningen.

18.3.2 Grunnlag for vandelskontroll etter
gjeldende rett
18.3.2.1 Oversikt
Vandelskontroll reguleres av politiregisterloven
kapittel 7 og politiregisterforskriften. Vandelskontroll kan bare foretas når det foreligger hjemmel i
lov eller forskrift i medhold av lov. Opplysninger
fra vandelskontroll gis ved politiattest, vandelsvurdering og straffattest, jf. politiregisterloven
§ 35 første ledd. Fremstillingen i det følgende retter seg hovedsakelig mot politiattester. Vandelsvurderinger skal som hovedregel inneholde
anmerkning om forhold som fremgår av uttømmende politiattest, jf. § 41 nr. 1, jf. § 45 første ledd.
Straffattest skal inneholde anmerkning om alle
straffer, andre strafferettslige reaksjoner og andre
tiltak som følge av lovbrudd, jf. § 46 annet ledd.
Hva slags politiattest som utstedes er avhengig av hva som er bestemt i hjemmelsgrunnlaget
for utstedelse av politiattesten. Det finnes to
hovedtyper politiattester: ordinær og uttømmende. Omfanget av ordinær og uttømmende
politiattest er kortfattet beskrevet nedenfor, med
vekt på hvordan dette slår ut for narkotikalovbrudd og særskilte regler om unge lovbrytere.
Både ordinær og uttømmende politiattest kan gjøres avgrenset eller utvidet. Avgrenset politiattest
gjelder bare bestemte typer lovbrudd, mens utvidet politiattest også omfatter saker som ikke ennå
er endelig avgjort (såkalte verserende saker).

9

10

Innst. O. XI (1971–72) Om lov om endringer i den alminnelige borgerlige straffelov 22. mai 1902 nr. 10 s. 3, første
spalte.
New York State Senate Bill S6579A, 16. juni 2019.
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18.3.2.2 Ordinær politiattest, jf. politiregisterloven
§ 40:
De følgende typer reaksjoner skal i utgangspunktet tas med i ordinær politiattest:
a. dom på betinget og ubetinget fengsel,
b. dom på forvaring, eventuelt sikring,
c. dom på samfunnsstraff, eventuelt samfunnstjeneste,
d. dom på ungdomsstraff,
e. dom på rettighetstap,
f. bot for lovbrudd med øvre strafferamme på
fengsel i mer enn 6 måneder, og
g. dom på overføring til tvungent psykisk helsevern.
De følgende typer reaksjoner skal i utgangspunktet ikke tas med i ordinær politiattest:
a. betinget dom hvor fastsetting av straff utstår,
b. påtaleunnlatelse etter straffeprosessloven
§§ 69 og 70,
c. bot for lovbrudd med øvre strafferamme på
fengsel inntil 6 måneder,
d. forenklet forelegg,
e. overføring til Konfliktråd, eller
f. overføring til Barnevernstjenesten.
Tidsbegrensning: Som hovedregel skal reaksjoner
likevel ikke tas med i ordinær politiattest, hvis det
har gått mer enn tre år fra dommen ble avsagt
eller forelegget ble vedtatt, jf. § 40 nr. 5. Det gjelder unntak fra dette for noen alvorligere reaksjoner, for eksempel ubetinget fengsel på mer enn 6
måneder, hvor reaksjonen anmerkes hvis det er
mindre enn 10 år fra løslatelsen.
Bortfall pga. lav alder: De følgende reaksjonene anmerkes ikke i en ordinær politiattest:
a. dom på betinget fengsel eller bot, dersom lovbruddet er begått av person under 18 år mer
enn 2 år før utstedelsen av attesten, eller
b. dom på ungdomsstraff eller samfunnsstraff,
dersom lovbruddet er begått av person under
18 år mer enn 5 år før utstedelsen av attesten.

18.3.2.3 Uttømmende politiattest, jf.
politiregisterloven § 41:
På uttømmende politiattest skal det anmerkes alle
straffer, andre strafferettslige reaksjoner og andre
tiltak som er registrert i reaksjonsregisteret som
følge av lovbrudd, uten tidsbegrensninger. De følgende reaksjonene anmerkes likevel ikke:
a. Overføring til konfliktråd etter strpl. § 71a første og annet ledd, dersom vedkommende ikke
har begått nye lovbrudd 2 år etter at det er inn-
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gått godkjent avtale, ungdomsplan eller plan i
konfliktrådet.
b. Forenklet forelegg (ikke aktuelt i narkotikasaker etter gjeldende rett).
c. Reaksjon ilagt en person som var under 18 år
på gjerningstidspunktet og som ikke har begått
alvorlig eller gjentatte lovbrudd, og som heller
ikke har begått nye lovbrudd.
Når det gjelder unntaket for unge lovbrytere i
bokstav c, er det fastsatt mer detaljerte regler i
politiregisterforskriften § 30-3 annet ledd. I henhold til bestemmelsen skal reglene for utstedelse
av ordinær politiattest (se ovenfor) gjelde for reaksjoner på lovbrudd begått før fylte 18 år, selv om
politiet utsteder en uttømmende politiattest.
Denne mildere regelen gjelder likevel ikke dersom personen:
1. er ilagt reaksjon for lovbrudd begått før fylte 18
år med øvre strafferamme på fengsel i mer enn
3 år;
2. er ilagt reaksjon for 5 eller flere lovbrudd
begått før fylte 18 år med øvre strafferamme på
fengsel i inntil 1 år, eller tre eller flere lovbrudd
begått før fylte 18 år med øvre strafferamme på
fengsel i mer enn 1 år. Reaksjon anmerkes uansett dersom vedkommende er ilagt reaksjon for
til sammen fem lovbrudd før fylte 18 år uavhengig av lovbruddets øvre strafferamme; eller
3. er ilagt reaksjon for nytt lovbrudd etter fylte 18
år som ble begått innenfor de fristene reaksjonen skal vises på ordinær politiattest etter
politiregisterloven § 40 nr. 5 og 7.

18.3.2.4 Barneomsorgsattest, jf. politiregisterloven
§ 39
En praktisk viktig type politiattest er såkalt barneomsorgsattest, som kreves i ulike sammenhenger
der personer skal ha omsorg for eller oppgaver
knyttet til mindreårige, eller personer med
utviklingshemming, jf. politiregisterforskriften
§ 34-1. Dette omfatter også oppgaver i regi av frivillige organisasjoner. Norges Idrettsforbund krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger
fra alle over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor
mindreårige eller personer med utviklingshemming.11
11

Norges idrettsforbund organiserer om lag 11 000 idrettslag, og har ifølge sine egne nettsider «det øverste idrettspolitiske ansvaret for all idrett i Norge». Forbundet har fastsatt nulltoleranse for anmerkninger på barneomsorgsattester. Se Norges idrettsforbund (udatert).
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Barneomsorgsattest er avgrenset i den forstand at det er fastsatt hvilke lovbrudd som eventuelt skal med på barneomsorgsattester, jf. politiregisterloven § 39 første ledd, og det gjelder
hovedsakelig seksual-, volds-, og narkotikalovbrudd. Overtredelse av straffeloven av 1902 § 162
eller straffeloven § 231 om narkotikalovbrudd inngår i opplistingen. Anmerkninger for disse lovbruddene skal anmerkes som for ordinær politiattest (se ovenfor). Barneomsorgsattesten er
utvidet i den forstand at det også skal anmerkes
om personen er siktet eller tiltalt – det kreves altså
ikke at personen allerede er ilagt en rettskraftig
reaksjon.

18.3.3 Utvalgets vurdering og forslag
Ved en avkriminalisering kan det ha gode grunner
for seg å sperre eller slette straffereaksjoner som
tidligere er ilagt for de handlingene som avkriminaliseres. Spørsmålet om fortsatt lagring og bruk
av en ilagt straffereaksjon for en handling som
senere ble avkriminalisert, kommer ikke minst på
spissen i de tilfeller der det har gått lang tid siden
lovbruddet, og personen ellers har vært lovlydig.
På den annen side vil personen ha overtrådt
straffebud som gjaldt på handlingstidspunktet, og
personen har slik sett utvist en vilje til å sette seg
over normene som regulerer atferden i samfunnet. For noen typer stillinger som krever fremlagt
en uttømmende politiattest, kan en slik vilje og
evne til lovbrudd tenkes å være av interesse, i den
grad det indikerer en lavere grad av respekt for
lovens rammer. Det vil imidlertid ikke nødvendigvis foreligge noe klart grunnlag for å trekke en
slik konklusjon. Begrunnelsen for å tillegge det
betydning at en person har utvist vilje og evne til å
overtre en lovbestemmelse, fremstår nokså
abstrakt når det er tale om en lovbestemmelse
som samfunnet senere fant grunn til å avskaffe. Et
slikt prinsipielt utgangspunkt om at ethvert lovbrudd, også et relativt sett lite alvorlig lovbrudd
som senere er blitt avkriminalisert, skal tillegges
betydning, harmonerer dessuten dårlig med gjeldende regler om politiattester: Forenklede forelegg, som innebærer en konstatering av skyld for
en straffbar handling, anmerkes ikke på uttømmende politiattest eller vandelsvurdering, jf. politiregisterforskriften § 30-2.
I utvalgets mandat er det pekt på at straffeforfølgning av bruk og besittelse har bidratt til stigmatisering, marginalisering og sosial utstøting. Et
kriminelt «rulleblad» som følge av mindre alvorlige narkotikalovbrudd knyttet til egen bruk kan
utgjøre en del av dette bildet, selv om bestemmel-

ser i politiregisterloven og politiregisterforskriften innebærer at gamle reaksjoner, eller også
handlinger begått av mindreårige, i mange tilfeller
ikke vises på politiattesten grunnet tidsbegrensninger.
Utvalget mener at hensynene som er beskrevet ovenfor, kan imøtekommes gjennom en ordning der visse tidligere ilagte reaksjoner unntas
fra politiets attester og vandelsvurderinger.
Etter gjeldende rett har Politidirektoratet myndighet til å beslutte at færre opplysninger skal
anmerkes på politiattester, dersom dette ikke strider mot formålet med attesten, jf. politiregisterforskriften § 33-3, jf. politiregisterloven § 42. Bestemmelsen innebærer en adgang til å beslutte at politiattest skal utstedes med færre opplysninger enn
det som følger av hjemmelsgrunnlaget for attesten. I forarbeidene til politiregisterloven er det gitt
følgende eksempel for å illustrere bestemmelsens
anvendelsesområde:
«Bestemmelsen kan for eksempel være praktisk dersom utenlandske myndigheter krever
at en person må fremlegge politiattest fra sitt
hjemland før inngåelse av ekteskap i vedkommende land. Det er i så fall ikke nødvendig ut
fra formålet å opplyse at vedkommende er
dømt for kjøring i påvirket tilstand. Dersom det
er fare for at denne opplysningen i seg selv vil
være et hinder for at vedkommende kan inngå
ekteskap, bør opplysningen ikke tas med i
attesten.»12
Etter denne bestemmelsen vil det, i prinsippet,
kunne treffes en beslutning, etter søknad, om at et
avkriminalisert narkotikalovbrudd ikke anmerkes på politiattest som utstedes for eksempel i forbindelse med søknad om visum i et annet land.
Etter utvalgets syn vil det være ønskelig å fastsette mer generelle regler om avkriminaliserte
narkotikalovbrudd i lov eller forskrift. Dette kan
ha fordeler ved at det reduserer behovet for konkrete vurderinger i enkeltsaker. Politiattest og
vandelsvurdering vil kunne være aktuelt i forbindelse med tilsettelse og utøvelse av bestemte
yrker. Den velferdsmessige betydningen som en
politiattest eller vandelsvurdering kan ha i slike tilfeller, tilsier at det bør være en forutberegnelighet
i avgjørelsene, noe som taler for å gi presise vilkår.
På den annen side er det krevende å ta høyde for
alle omstendigheter som kan ha betydning ved en
slik vurdering, for alle de ulike situasjonene som
12

Ot.prp. nr. 108 (2008–2009) s. 315 (merknader til de
enkelte paragrafer).
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kan foranledige behov for politiattest og vandelsvurdering.
Det vil være nødvendig å skille mellom overtredelser av legemiddelloven § 24 på den ene side
og overtredelser av straffeloven § 231 og tidligere
straffelovs § 162 første ledd på den annen. Når det
gjelder de to sistnevnte straffebudene, vil registrerte reaksjoner i politiets registre kunne gjelde
befatning med narkotika som ikke var til egen
bruk, eller narkotika til egen bruk som overskrider de mengdebegrensningene utvalget foreslår.
Det vil med andre ord omfatte handlinger som
utvalget ikke foreslår å avkriminalisere.
Situasjonen vil derfor være at enhver overtredelse av legemiddelloven § 24 etter utvalgets forslag vil være avkriminalisert, mens bare noen
overtredelser av straffeloven § 231 (eller tidligere
lovs § 162 første ledd) vil være avkriminalisert.
Dette tilsier at det kan fastsettes en generell regel
om at overtredelse av legemiddelloven § 24 ikke
oppføres i politiattester og ikke inngår i vandelsvurderinger.
Når det gjelder overtredelse av straffeloven
§ 231 (tidligere lovs § 162 første ledd), vil det
som et utgangspunkt kunne trekkes et skille
mellom saker som er avgjort ved forelegg, og
andre saker. Forelegg kan i henhold til rundskriv
fra riksadvokaten og rettspraksis bare utferdiges
i saker som gjelder erverv og/eller oppbevaring
av mindre mengder narkotika, og der befatningen med stoffet ikke tar sikte på videresalg.
Forelegg kan imidlertid også benyttes som reaksjon på innførsel av en liten mengde narkotika til
egen bruk, noe utvalget ikke foreslår å avkriminalisere. Det vises også til at det foreligger en
dissens med hensyn til hvor stor mengde som
skal omfattes av avkriminaliseringen, og at det
for noen stoffer vil være slik at de foreslåtte terskelverdiene vil være lavere enn dagens foreleggsgrenser. Dette innebærer at det må gjøres
en konkret vurdering av tidligere saker etter
straffeloven § 231 (og tidligere lovs § 162 første
ledd) for å fastslå om forholdet omfattes av utvalgets foreslåtte avkriminalisering.
Spørsmålet er så om slike reaksjoner som ikke
lenger skal anmerkes på uttømmende politiattest
og vandelsvurdering, bør slettes fra reaksjonsregisteret. Sletting innebærer at opplysningen
fjernes fra reaksjonsregisteret, og avleveres til
Arkivverket, jf. politiregisterforskriften § 16-2
annet ledd nr. 3, jf. § 44-13 tredje ledd. Dette vil få
den praktiske betydning at slike reaksjoner ikke
vises på straffattest som utarbeides til bruk i den
enkelte straffesak, jf. politiregisterloven § 46. Å ha
vært straffet tidligere kan innvirke på straffutmå-
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lingen i en ny straffesak, jf. straffeloven § 77 bokstav k og § 79 bokstav b.
For sammenhengens skyld vises det til at opplysninger om overføring til konfliktråd slettes fra
reaksjonsregisteret, jf. politiregisterforskriften
§ 44-13 annet ledd, når de ikke lenger skal anmerkes på uttømmende politiattest, jf. politiregisterforskriften § 30-1 tredje ledd. Reaksjoner som ikke
skal anmerkes på grunn av lovbryterens unge
alder, skal ikke slettes fra reaksjonsregisteret,
men sperres, jf. § 30-3 fjerde ledd.
Utvalget kan ikke se avgjørende motforestillinger mot å slette opplysning om tidligere reaksjoner ilagt for slike handlinger som utvalget foreslår å avkriminalisere, dersom det er konstatert
at de ikke skal anmerkes på uttømmende politiattest og vandelsvurdering. Utvalget anbefaler
derfor at det ved en avkriminalisering innføres
bestemmelser i politiregisterforskriften som
medfører at reaksjoner for overtredelse av legemiddelloven § 24 første ledd slettes. Når det gjelder ilagte reaksjoner for overtredelse av straffeloven § 231 (eller tidligere lovs § 162 første ledd),
må det, som for vurderingen av om lovbruddet
skal anmerkes på en uttømmende attest (se ovenfor), foretas en konkret vurdering av om handlingen faller innenfor det vedtatte omfanget av avkriminalisering, herunder mengden av stoffet. Ettersom bestemmelsene om dette vil avhenge av den
endelige formen som en eventuell avkriminalisering vil ta, har utvalget ikke utarbeidet forslag til
konkrete lovendringer om dette i inneværende
utredning.

18.4 Verserende straffesaker og
rettskraftige straffereaksjoner
som ikke er fullbyrdet
Behandlingen av en straffesak, og fullbyrdelsen
av en ilagt straffereaksjon, kan ta tid. Avkriminalisering av en handling som årlig utgjør grunnlaget
for et ikke ubetydelig antall straffereaksjoner, vil
kunne skape en situasjon der et antall personer er
under straffeforfølgning, eller er ilagt en straff
som ikke er avsluttet, på det tidspunktet lovendringen trer i kraft.
Antallet tilfeller som kommer i en slik stilling,
vil avhenge av hvor mange nye straffesaker som
innledes for slike handlinger som lovgiver vedtar
å avkriminalisere, og hvordan allerede innledede
saker håndteres. Omfanget av dette vil påvirkes
gjennom påtalemyndighetens håndtering av slike
forhold i en overgangsperiode i påvente av ikrafttredelse av en vedtatt avkriminalisering. For
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eksempel ville en amnestiordning i påvente av
ikrafttredelse trolig innebære at slike problemstillinger unngås helt eller delvis.
Når det gjelder straffesaker som ikke ennå er
rettskraftig avgjort, må lovendringen, som vil
være til siktedes gunst, legges til grunn, jf. straffeloven § 3 første ledd annet punktum.
Når det gjelder rettskraftige straffereaksjoner som ikke er fullbyrdet, må det finnes ulike
løsninger avhengig av om det er en straffereaksjon ilagt ved vedtatt forelegg eller ved dom. I
alle tilfeller bør det etter utvalgets syn tas skritt
for at reaksjonen ikke får en realitet. Vedtatte
forelegg, som er en praktisk viktig type straffereaksjon for den type saker det gjelder, vil kunne
oppheves til gunst for siktede av overordnet
påtalemyndighet, jf. straffeprosessloven § 258.
Dette kan gjøres av statsadvokatene, som er
overordnet påtalemyndigheten i politiet. Bestemmelsen oppstiller ingen tidsbegrensning for en
slik omgjøringsadgang.13 Når det gjelder en rettskraftig dom som ennå ikke er fullbyrdet når en
eventuell avkriminalisering finner sted, bør personen opplyses om adgangen til å søke om
benådning, jf. Grunnloven § 20 første ledd. Det
antas at en slik eventuell benådning ville kunne
gjøres ved at et stort antall saker behandles samlet av Kongen i statsråd.
Dersom det ikke er truffet vedtak om omgjøring av forelegg, eller benådning, bør skritt for å
inndrive gjeld, eventuelt skritt for å gjennomføre
soning av subsidiær fengselsstraff som følge av
manglende betaling av boten, stilles i bero. Det
samme gjelder fullbyrdelse av dom på fengselsstraff. Dersom noen skulle sone fengselsstraff,
herunder subsidiær fengselsstraff for en ilagt bot,
for de avkriminaliserte handlingene på ikrafttredelsesdatoen, må vedkommende etter utvalgets
syn straks løslates.
Der det er utmålt en felles straffereaksjon for
flere straffbare forhold, herunder noen som
avkriminaliseres og andre ikke, må det vurderes
konkret hvor stor del av straffen, om noen, som
må tilskrives handlingene som omfattes av
avkriminaliseringen. Dersom reaksjonen er ilagt
ved forelegg, vil det opprinnelige forelegget
kunne oppheves, og et nytt og lavere forelegg
utferdiges.

13

Slik det også er lagt til grunn i Bjerke, Keiserud og Sæther
(2011b) s. 967.

18.5 Tiltak for håndtering av
gjeldsbyrde for personer med
langvarige rusproblemer
18.5.1 Innledning
Dårlig økonomi og en stadig voksende gjeldsbyrde er ofte en tilleggsbelastning for personer
med et alvorlig rusmiddelproblem. Håpløshet
knyttet til gjeldsbyrden kan erfaringsmessig
utgjøre et hinder i rehabiliteringsprosessen og
kan vanskeliggjøre tilbakeføring til et mer normalt
liv etter avsluttet rusmiddelbruk.
Det finnes en viss adgang til å lempe på gjeld
til det offentlige i form av betalingsutsettelse,
avtale om avdragsvis betaling eller nedsettelse av
krav, jf. lov om Statens innkrevingssentral § 8.
Bestemmelsen åpner for betalingsutsettelse eller
betalingsnedsettelse etter de samme vilkår som
skattebetalingsloven §§ 15-1 og 15-2.
Utvalget har ikke funnet informasjon om i hvilken grad ordningen er kjent blant personer med
vanskeligheter som følge av rusmiddelbruk, eller
omfanget av praktisk bruk, men konstaterer at det
er vedvarende økonomiske problemer i denne
gruppen per i dag. Dette til tross for at det fremstår klart ønskelig både med tanke på rehabilitering og forebygging av nye lovbrudd at personer i
denne gruppen får lempet på en alvorlig gjeldsbyrde.
Nedenfor beskrives utvalgets forslag til en ordning med lemping av gjeld til det offentlige knyttet
til gjennomføring av behandling for rusproblemer.
Deretter beskrives forholdet til den forholdsvis
nye ordningen bøtetjeneste, som gjør det mulig å
gjennomføre samfunnsnyttig arbeid i stedet for å
sone en subsidiær fengselsstraff etter manglende
betaling av en bot. Erfaringer med bøtetjeneste
som landsdekkende tiltak vil kunne ha betydning
for vurderingen av behovet for en slik ordning
med gjeldslemping som utvalget har beskrevet
nedenfor.

18.5.2 Forslag til lemping av gjeld i
forbindelse med gjennomføring
av behandling for rusproblemer
Det vil være en rekke elementer som kan inngå i
oppfølgings- og behandlingsarbeidet etter rusreformen, og utvalget ser det ikke som hensiktsmessig eller realistisk å foreta en utredning av
gjeldende praksis og mulige nye tiltak knyttet til
det sosialfaglige arbeidet som gjøres overfor personer med rusproblemer. Rusreformutvalget vil
imidlertid fremsette et konkret forslag som tar
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sikte på å forsterke motivasjonen til å delta i oppfølgings- og behandlingsopplegg.
Utvalget har mottatt forslag fra Norsk
Narkotikapolitiforening om å etablere en ny ordning der personer med et alvorlig rusmiddelproblem kan få lempet gjeld til det offentlige dersom
de gjennomfører behandlingstiltak. En slik ordning vil kunne bidra til å motivere rusavhengige
til å gjennomføre behandling og på samme tid
legge forholdene bedre til rette for rehabilitering.
Forslaget reiser minst tre viktige avgrensningsspørsmål: Hvem bør kunne motta slik lemping, hvilke krav bør kunne lempes, og hvilke
krav bør stilles til deltagelse eller oppfølging for at
lemping skal skje? Ved avgrensningen av omfanget av ordningen må det tas hensyn til at andre
personer i en utsatt situasjon og med betydelig
gjeldsbyrde kan oppleve det som urettferdig eller
støtende dersom en annen gruppe får lemping, og
ordningen bør ikke være egnet til å svekke den
alminnelige betalingsmoralen, som tradisjonelt
står sterkt ved vurderingen av lemping av gjeld i
andre sammenhenger.14
Ved avgrensningen av personkrets for ordningen bør det stilles visse krav til personens rusmiddelproblem og personens økonomiske situasjon.
Når det gjelder rusmiddelproblemet, fremstår det
hensiktsmessig å ta utgangspunkt i kriteriene
som er satt for adgang til brukeromsorgsordningens tjenester, jf. brukerromsforskriften § 1
annet ledd. Ved å ta utgangspunkt i eksisterende
avgrensningskriterier som allerede praktiseres i
Oslo og Bergen, vil det være mindre rom for tvil
knyttet til vurderingen i enkelttilfeller og mulighet
til å bygge på erfaringer som er gjort i disse to
byene om grensedragningen i tvilstilfeller.
Etter brukerromsforskriften stilles det krav
om langvarig narkotikaavhengighet, en helseskadelig injeksjonspraksis, og at personen har fylt 18
år. Utvalget anser det ikke tjenlig å gjennomføre et
vilkår om at personen må ha inntatt narkotika
gjennom injisering. Det er vanskelig å finne en
saklig grunn til at alle personer som inntar rusmidler på annet vis enn ved injeksjon, skulle nektes adgang til ordningen utvalget foreslår, dersom
vilkårene for øvrig er oppfylt. Det samme gjelder
den nedre aldersgrensen på 18 år. Det foreslås
derfor at «langvarig narkotikaavhengighet» skal
være det avgjørende kriteriet ved avgrensningen
av ordningen.
Når det gjelder personens økonomiske situasjon kan det stilles krav om at personen ikke
14

Se blant annet lov om Statens innkrevingssentral § 8 første
ledd.
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antas å være i stand til å betale ned gjelden, og at
det ikke fremstår som sannsynlig at personen
kan bedre sin inntektsevne i overskuelig fremtid.
Ved vurderingen bør det rimeligvis tas utgangspunkt i hvilken bedring i inntektsevnen som
fremstår som sannsynlig uten den behandling
som ordningen er ment å motivere personen til.
Avklaring av formuessituasjon antas å kunne
skje ved innhenting av skatteattest. For å unngå
å skape utilsiktede konsekvenser – som for
eksempel at personer med en tungt belastet personlig økonomi forverrer eller overdriver et
moderat rusproblem, eller at en person som har
lyktes med å slutte å bruke rusmidler, gjenopptar
rusmiddelbruken – bør det gjennomføres en vurderingssamtale med personen. I denne sammenheng må det forutsetningsvis gis samtykke til fritak fra taushetsplikt i den utstrekning som er
nødvendig for å avklare bakgrunnen for at personen søker om ordningen, og for å fremskaffe et
tilstrekkelig informasjonsgrunnlag til å kunne
vurdere om det er hensiktsmessig å anvende
ordningen i det aktuelle tilfellet.
De pengekrav som kan inngå i ordningen, bør i
utgangspunktet være krav som tilkommer det
offentlige.15 Hensynene som begrunner ordningen, vil for så vidt også kunne gjøre seg gjeldende
for krav som tilkommer private, men innkreves av
Statens innkrevingssentral, men i slike tilfeller
står hensynet til kreditor i en annen stilling.
En slik avgrensning av ordningen som utvalget foreslår, ville derimot ikke være til hinder for
at det kan inngås en privatrettslig avtale om ettergivelse av gjeld – eventuelt en privatrettslig avtale
med en tredjeperson om å betale kravet på debitors vegne – som stiller krav om at debitor gjennomfører en nærmere bestemt behandling.
Hvilke krav som bør stilles til deltagelse i
behandling eller lignende som vilkår for lemping,
må fastsettes individuelt. Likhetshensyn tilsier
likevel at det utarbeides nasjonale retningslinjer,
og at vurderingene ikke alene baseres på behandlerens skjønn. For ikke å gjøre terskelen for høy,
antar utvalget at det vil kunne være hensiktsmessig med en trinnvis opptrapping av lempingen,
med ulike krav til personen i de enkelte fasene.
15

Når det gjelder pengekrav som skriver seg fra en rettskraftig straffereaksjon oppstår noen særlige spørsmål. Hel eller
delvis lemping av bot som skriver seg fra et vedtatt forelegg må gjøres av påtalemyndigheten, som har kompetanse
til å oppheve forelegget til tiltaltes gunst, jf. straffeprosessloven § 258 første ledd. Dersom boten er ilagt ved dom,
vil det måtte søkes om benådning, jf. Grunnloven § 20. Se
også uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling (2004)
om konsekvenser for innkreving av bøter som følge av
endringer i gjeldsordningsloven.
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For eksempel bør det kunne stilles lavere krav i
en innledende periode, der lempingen består i en
stans i inndrivelse av krav. Etter en viss tid med tilfredsstillende deltagelse i behandlingen kan det
gjennomføres gradvis ettergivelse av gjeld etter
nærmere fastsatte satser. Ettersom tilbakefall ikke
er uvanlig under et behandlingsforløp, bør tilbakefall ikke i seg selv medføre utestengelse – det
avgjørende må være om pasienten etter en konkret vurdering anses å delta i behandlingsforløpet
på en tilfredsstillende måte.
Den praktiske gjennomføringen av ordningen
må skje i samarbeid mellom helsetjenesten i kommunen eller spesialisthelsetjenesten, der den
aktuelle behandlingen finner sted, på den ene side
og Statens innkrevingssentral på den annen. Ordningen forutsetter en informasjonstilgang som
innebærer at personen må frita de involverte
offentlige myndighetene fra taushetsplikt i nødvendig utstrekning. Det vil kunne iverksettes forsøksordninger der sosialtjenesten i kommunen,
eventuelt den rådgivende enheten for narkotikasaker som utvalget foreslår opprettet, fungerer
som et kontaktpunkt for de involverte tjenestene.
I og med at forslaget ikke ligger i kjernen av
utvalgets mandat, utformes det ikke et konkret
forslag til en lovendring for å gjennomføre ordningen. Utvalget antar at ordningen vil kunne implementeres ved en justering av lov om Statens innkrevingssentral.

18.5.3 Forholdet til ny landsdekkende
ordning med bøtetjeneste
Den 7. juni 2018 trådte bestemmelser som åpner
for såkalt bøtetjeneste som et alternativ til soning
av en subsidiær fengselsstraff ved manglende
betaling av en bot, i kraft, se straffegjennomføringsloven § 16 a og forskrift om straffegjennomføring kapittel 8. Ordningen ble iverksatt
i kriminalomsorgens regioner øst, sør og vest
1. mai 2019 og gjort landsdekkende fra 1. oktober
2019.16
Formålet er ifølge et rundskriv fra kriminalomsorgen at «personer som ikke evner å betale
boten får muligheten til å gjøre opp for seg ved

samfunnsnyttig tjeneste istedenfor å sone den
subsidiære straffen i fengsel».17
Ordningen bygger på erfaringer med en forsøksordning i Troms fylke siden 2014, og det foreligger evalueringsrapporter fra 2014 og 2015.18
Bøtetjenesten skal i henhold til forskriften
§ 8-4 første ledd normalt bestå i samfunnsnyttig
tjeneste. Bestemmelsens annet ledd åpner imidlertid for andre tiltak:
«Dersom helsemessige forhold eller andre
omstendigheter gjør samfunnsnyttig tjeneste
særlig byrdefullt for botlagte, kan bøtetjenesten unntaksvis bestå av program eller
andre tiltak som er egnet til å motvirke kriminalitet.»
På grunnlag av bestemmelsens ordlyd legger
utvalget til grunn at tiltak knyttet til rusrelatert
kriminalitet i utgangspunktet vil kunne inngå i
bøtetjeneste i medhold av denne bestemmelsen. I
rundskriv til forskriften beskrives bestemmelsen
som «en snever unntaksregel som kommer til
anvendelse kun når det er strengt nødvendig», det
vil si at samfunnsnyttig tjeneste «ikke lar seg gjøre
på en forsvarlig eller hensiktsmessig måte».19 Det
er understreket i rundskrivet at «[v]urderingen av
om disse vilkårene er oppfylt er svært streng».20
Bestemmelsene om bøtetjeneste har vært i
kraft på landsbasis i for kort tid til å vurdere i
hvilken grad denne ordningen vil bidra positivt til
å avhjelpe gjeldsproblematikk for personer med
rusproblemer. Erfaringer fra forsøksordningen i
Troms i 2015 viste at det var en «økende andel
rusmisbrukere
som
gjennomfører
bøte21
tjeneste», men samtidig er det bemerket at
«[a]rbeidsledernes inntrykk var at få var rusavhengige og ingen hadde merkbare psykiske
lidelser».22 Ordningen var på det tidspunktet
avgrenset til samfunnsnyttig tjeneste og ikke
andre kriminalitetsforebyggende tiltak.
17
18
19
20
21

16

Kriminalomsorgen (2019).

22

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (2008).
Se Storvik (2015).
Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (2008).
Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (2008).
Storvik (2015) s. 23.
Storvik (2015) s. 14.
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Økonomiske og administrative konsekvenser
19.1 Innledning
Det følger av utvalgets mandat at økonomiske,
administrative og andre vesentlige konsekvenser
av forslaget til valgt modell for rusreformen skal
utredes i samsvar med instruks om utredning av
statlige tiltak (utredningsinstruksen) kapittel 2.
Mandatet pålegger også utvalget å synliggjøre
hvorvidt den modellen utvalget foreslår, kan gjennomføres uten økte bevilgninger. Utvalget forstår
det slik at det forutsettes en vurdering av hvorvidt
forslaget kan baseres på en uendret ressursbruk,
det vil si gjennomføres innenfor de økonomiske
rammene for helsetjenestene og kostnadene knyttet til dagens kontrollpolitikk. Dagens helse- og
velferdstjenester er omtalt i utredningens kapittel
5, mens regelverk og straffereaksjoner er omtalt i
henholdsvis kapittel 11 og kapittel 12.
Det hefter usikkerhet ved estimater av kostnader knyttet til dagens kontrollregime hva angår
narkotikabruk. Dette gjelder de direkte kostnadene knyttet til politiets, påtalemyndighetens og
kriminalomsorgens håndtering av narkotikasaker,
så vel som de menneskelige omkostningene for
brukeren selv, pårørende og samfunnet generelt.
Tilsvarende usikkerhet gjelder for helse- og
velferdstjenestene. Det er i praksis ikke mulig å
beregne de samlede kostnadene knyttet til helseog velferdstjenester som ytes til brukere av narkotika, verken i kommunene eller i spesialisthelsetjenesten. Utfordringen knyttet til kostnadsberegning av tjenester til personer med rusproblematikk illustreres ved det mangfoldet av aktører og
ulike tjenestetilbud fra ulike sektorer og forvaltningsnivåer som omtales i utredningens
kapittel 5.
For å få et best mulig kunnskapsgrunnlag ga
Rusreformutvalget Oslo Economics i oppdrag å
gjøre en utredning av kostnader og andre konsekvenser av håndhevingen av dagens forbud mot
bruk av og tilhørende befatning med narkotika (rapport) og i fortsettelsen av dette et tilleggsoppdrag
om å gjøre en beregning av kostnadene ved den
foreslåtte modellen (notat). Rapport og notat fra

Oslo Economics foreligger som digitale vedlegg
til utredningen. Utvalget behandler ikke dagens
kontrollkostnader utover det som følger av den
innhentede analysen, men redegjør i det følgende
kort for økonomiske og administrative konsekvenser knyttet til utvalgets forslag til modell for
rusreformen. Rusreformutvalget gjentar heller
ikke Oslo Economics’ ulike beregninger og forutsetningene for disse, men bygger delvis på deres
notat i det følgende, med de forbehold som
knytter seg til slike beregninger.
Utvalget har ikke grunnlag for å tallfeste konsekvensene av forslaget utover de nevnte begrensede beregninger det vises til i vedleggene fra
Oslo Economics. De samlede økonomiske konsekvensene av forslaget avhenger dels av ulike sider
ved implementering og organisering av reformen,
dels av antall personer og saker som skal håndteres i den nye modellen, og dels av i hvilken
utstrekning helse- og velferdstjenestene må yte
tjenester i større omfang enn i dag. Det første
avhenger av hvor mye som vil kreves av sentralforvaltningen og kommunene med tanke på organisering av den nye funksjonen. Det neste vil
avhenge av politiets grad av avdekking og pålegg
om oppmøte, (i tillegg til en mulig økt hjelpesøking og tjenesteyting som følge av at kommunenes tilbud blir bedre kjent og koordinert som
følge av utviklingsarbeid i tilknytning til modellen), og det siste av hvilke brukergrupper som
blir henvist, og forhold ved rådgivningsenhetens
kartlegging og vurdering av brukergruppens
situasjon og tjenestebehov.
Det vil ikke nødvendigvis være slik at majoriteten av dem som pålegges oppmøte for enheten, faktisk har et videre tjenestebehov. En viss andel av
dem som pålegges å møte for enheten vil dessuten
allerede være mottagere av tjenester, slik at oppmøtet ikke nødvendigvis krever ytterligere tjenester. Utvalget antar at disse forholdene vil redusere
behovet for økte ressurser. Utvalget legger uansett
til grunn at forslaget samlet sett vil medføre en
reduksjon av samfunnsutgiftene knyttet til narkotikabruk på lang sikt. Eventuelle økte utgifter til
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helse- og velferdstjenester vil for øvrig under
enhver omstendighet i all hovedsak være en følge
av at allerede lovfestede rettigheter realiseres.

19.2 Utvalgets forslag om modell for
gjennomføringen av rusreformen
Utvalgets forslag innebærer at det etableres en
rådgivende enhet for narkotikasaker i kommunene,
hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven. Enheten skal innkalle til og gjennomføre møter med
personer som er tatt for befatning med narkotika
som omfattes av utvalgets forlag til avkriminalisering, og som er ilagt en oppmøteplikt for enheten
av politiet, se utredningens kapitler 14, 15 og 16.

19.3 Administrative konsekvenser
19.3.1 Administrative konsekvenser for
sentralforvaltningen
Utvalgets forslag innebærer at Helse- og omsorgsdepartementet har overordnet ansvar for ordningen. Helsedirektoratet tillegges et delegert
styringsansvar og faglig oppfølgingsansvar blant
annet ved å lede og drifte et tverrdirektoralt råd for
narkotikasaker, bestående av Bufdir, POD, KDI,
AVdir og Udir, under ledelse av Helsedirektoratet.
I tillegg må rådet også etablere et brukerutvalg.
19.3.2 Administrative konsekvenser for
kommunene
Det utøvede ansvaret i den nye modellen skal legges på kommunalt nivå, og kommunene pålegges
et krav om å ha en rådgivende enhet for narkotikasaker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.
Der forholdene tilsier det, bør det legges til rette
for interkommunal oppgaveløsning. Utvalget forutsetter ikke at enheten nødvendigvis må opprettes som et eget organ eller en avdeling som er
administrativt adskilt fra de øvrige deler av kommunens tjenester. Det vil være enhetens funksjon
og flerfaglige kompetanse som vil være avgjørende for valg av organisering.
Utvalget foreslår at kommunens rådgivende
enhet må ha medisinsk-, psykolog-, og sosialfaglig
kompetanse og erfaringsbasert kompetanse. Ved
behov må det også involveres barnevernfaglig
kompetanse.
Modellen legger i en viss forstand ingen nye
oppgaver på kommunene utover innkalling til og
gjennomføring av møter med personer som er
ilagt møteplikt. Forslaget tar utgangspunkt i at

kommunene allerede har personell og tjenesteavdelinger som utfører oppgavene som utvalget
beskriver i sin modell. Dette handler om mottak
av personer som på bakgrunn av sin narkotikabruk har behov for råd og veiledning, kartlegging
og vurdering av tjenestebehov. Utvalgets modell
innebærer ingen opprettelse av nye former for tjenestetilbud, men forutsetter at den som har behov
for tjenester fra kommunen eller spesialisthelsetjenesten, får disse dekket etter det alminnelige
regelverket.
Det foreslås ikke at det etableres nye saksbehandlingsregler eller andre forvaltningsmessige
endringer som følge av rusreformen, med unntak
av etablering av et system for å ta imot meldinger
fra politiet og innkalle personer til møte med
enheten. Se nærmere om dette i utredningens
kapittel 15.

19.3.3 Administrative konsekvenser for politi
og domstol
Politiet vil fremdeles være den etaten som avdekker bruk og besittelse av narkotika, og gis med
rusreformen en hjemmel for å pålegge personer
som bruker narkotika, en oppmøteplikt for rådgivende enhet i kommunen. Det vil måtte etableres en struktur for hvordan opplysninger om at en
person er pålagt oppmøte, skal meddeles kommunen. I og med at et slikt pålegg er å anse som et
enkeltvedtak, må det videre etableres en struktur
for å håndtere klagesaker som gjelder ilagt oppmøteplikt. Se nærmere omtale i utredningens
kapittel 14.
Utover dette foreslås ingen endringer vedrørende politiet som skulle ha direkte betydning
for deres øvrige etterforskningsmessige, polisiære
og forvaltningsmessige oppgaver knyttet til narkotikaovertredelser. Det forutsettes videre at politiet
fortsatt vil drive sitt kriminalitetsforebyggende
arbeid samt være til stede i åpne rusmiljøer med
videre.
Utvalgets forslag til modell for rusreformen
medfører heller ingen administrative konsekvenser for påtalemyndigheten, domstolene, eller kriminalomsorgen – utover den lettelse som følger
av at straffesaksapparatet etter en avkriminalisering ikke lenger skal behandle saker om bruk av
og tilhørende befatning med narkotika.
19.3.4 Administrative konsekvenser for andre
sektorer
Utvalgets forslag innebærer ingen administrative
konsekvenser for andre kommunale sektorer og
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forvaltningsnivåer. Alle relevante sektorer, som
NAV, barneverntjenesten, skolen og spesialisthelsetjenesten, skal kunne yte tjenester overfor
brukere der det identifiseres et tjenestebehov eller
rettigheter etter de respektive regelverk. Utvalgets
forslag vil kunne gjennomføres innenfor rammene
av dagens regelverk, for eksempel krav til forvaltningsmessig samarbeid med videre. Tilsynsmyndighetene vil i henhold til dagens regelverk også
føre tilsyn med rådgivende enhet for narkotikasaker i kommunene. Det er vanskelig å si noe med
høy grad av sikkerhet om hvilke merkostnader
dette vil kunne påføre tilsynsmyndighetene. I og
med at enhetene ikke tildeler konkrete og individuelle tjenester som for eksempel gir klagerett er
det, etter utvalgets syn, grunn til å anta at etablering av rådgivningsenheter i begrenset grad vil få
konsekvenser for tilsynsmyndighetene.

19.3.5 Administrative konsekvenser for
brukere av narkotika og deres
pårørende
For personer som tas for narkotikabruk, innehav
eller erverv av narkotika til egen bruk, vil reformen medføre en ilagt oppmøteplikt for den rådgivende enheten i kommunen. For foresatte til
mindreårige som er ilagt slik oppmøteplikt, vil
reformen kunne medføre at de må møte som
verge sammen med den mindreårige. Rusreformen medfører ingen andre konsekvenser av administrativ art for brukere av narkotika eller deres
pårørende.
I den grad den nye modellen enten kan forebygge eller redusere risikobruk av narkotika ved
å tilby adekvate tjenestetilbud, kan dette få positive virkninger for brukere av narkotika og deres
pårørende på mange livsområder.

19.4 Økonomiske konsekvenser
19.4.1 Økonomiske konsekvenser for
sentralforvaltningen
Helse- og omsorgsdepartementet har allerede det
overordnede ansvaret for helse- og omsorgstjenesten. Utvalget legger til grunn at krav om en
rådgivende enhet for narkotikasaker hjemlet i
helse- og omsorgstjenesteloven ikke skulle generere merarbeid for departementet i betydelig
grad. Imidlertid vil departementets budsjett måtte
belastes for de kostnadene som oppstår som følge
av implementering av modellen, herunder finansiering av underordnede etaters arbeid og ansvarsoppgaver i tilknytning til reformen. Dette omfatter
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plan for implementering og oppfølging av modellen, herunder produksjon av veiledende materiell
og opplæring samt evaluering. Utvalget antar at
det tverrdirektorale arbeidet vil kunne foregå
innenfor rammen av allerede eksisterende samarbeid mellom direktoratene.
I den utstrekning avkriminaliseringen skulle
medføre et betydelig økt antall personer som vurderes å ha rett til behandling i spesialisthelsetjenesten, kan det innebære behov for å tilføre økonomiske ressurser til de regionale helseforetakene.
Rusreformen vil også kunne ha økonomiske
konsekvenser for andre departementer, herunder
Finansdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

19.4.2 Økonomiske konsekvenser for
kommunene
Det vil påløpe merkostnader for kommunene til
etablering av den rådgivende enheten som funksjon, herunder opplæring av personell og etablering av systemer for innkalling av personer ilagt
møteplikt med videre. Utvalget foreslår både av
økonomiske og tidsmessige hensyn at registrering av meldinger fra politiet, samt av opplysninger fra gjennomføring av møter med personene det gjelder, inntil videre gjøres i dagens
arkiv og journalsystemer i helse- og omsorgstjenesten.
Utvalget antar at kompetansekravet som
modellen forutsetter, dekkes av personell som finnes i de aller fleste kommuner. I hvilken grad
kommunene må ansette nytt personell, er usikkert og vil være knyttet til – foruten graden av
interkommunalt samarbeid – antall personer eller
saker som må håndteres av enheten. Antall personer som pålegges oppmøte, avhenger igjen av
politiets prioriteringer og ressursbruk i avdekking
av bruk og besittelse av narkotika, som igjen kan
ha sammenheng med prevalensen av narkotikabruk i befolkningen som sådan.
Oslo Economics’ notat viser at det er usikkerhet vedrørende antall personer som i dag kan ilegges bøter eller gis påtaleunnlatelse med vilkår, og
som etter en avkriminalisering i stedet kan pålegges en oppmøteplikt for enheten. Dersom dette
antallet skulle vise seg å bli betydelig, vil det
kunne medføre behov for å styrke kommunene,
for eksempel gjennom inntektssystemet. Videre
vil det, under samme forutsetning om et betydelig
antall personer som må møte for enheten, kunne
påføres kommunene økte utgifter knyttet til å
måtte tilby tjenester ved identifiserte behov.
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19.4.3 Økonomiske konsekvenser for politi,
påtalemyndighet og domstol
Utvalgets forslag medfører ikke nye oppgaver for
politiet som antas å medføre økonomiske konsekvenser. I dag anmeldes den type saker som etter
rusreformen skal henvises til rådgivende enhet.
Det vil sannsynligvis ikke være mer kostnadskrevende å pålegge oppmøteplikt enn å anmelde
et forhold.
I og med at slike saker ikke lenger skal anmeldes, vil det ifølge notatet fra Oslo Economics medføre et mindrearbeid for påtalejurister.
Fordi langt de fleste saker som omhandler
mindre alvorlige narkotikaovertredelser, i dag
avgjøres ved forelegg, vil det ikke kunne påregnes
mindrearbeid i domstolene, som på samme måte
som i dag vil behandle mer alvorlige narkotikaovertredelser. Det vil også være et spørsmål om i
hvilken grad antall fengselsopphold som idømmes
for narkotikaovertredelser, kan bli redusert som
følge av reformen. De som dømmes til fengselsstraff, dømmes i hovedsak for mer alvorlige forhold eller flere forhold, hvor bruk og besittelse av
narkotika kan inngå i sakskomplekset, men uten
at det har betydning for straffeutmålingen – eller i
alle fall uten at det fremgår hvilken betydning det
har. Likevel er det, ifølge Oslo Economics (se digitale vedlegg), om lag 600 personer som soner på
bakgrunn av befatning med narkotika av en karakter som kunne tenkes å falle inn under reformen. I
tillegg er det flere som soner bøter som kan være
relatert til samme befatning med narkotika til
egen bruk. Dette kan bety en viss reduksjon av
kostnader knyttet til fengselsdøgn for kriminalomsorgen.

19.4.4 Økonomiske konsekvenser for andre
sektorer
Som nevnt ovenfor vil identifisert tjenestebehov
hos et betydelig antall personer kunne medføre
behov for økte ressurser i spesialisthelsetjenesten.
Tilsvarende vil det kunne ha økonomiske konsekvenser også for andre deler av kommunal sektor
dersom det skulle vise seg at det avdekkes tjenestebehov hos et stort antall av dem som pålegges
møteplikt for enheten.
19.4.5 Økonomiske konsekvenser for brukere
av narkotika og deres pårørende
For brukere av narkotika som ellers ville bli ilagt
forelegg, vil rusreformen kunne bidra til mindre
økonomisk belastning. Også for pårørende som

eventuelt vil bli berørt av den nærståendes økonomiske situasjon, kan dette oppleves som en positiv
virkning. Ikke minst gjelder det for personer som i
utgangspunktet har dårlig betalingsevne, og som
ofte pådrar seg inkassosaker, tvangsinndrivelse
og eventuelt også soning av bøter.

19.5 Gjennomføring av utvalgets
modell for rusreform innenfor
dagens budsjettrammer
Utvalget legger til grunn at kommunenes utgifter
relatert til rusarbeid i dag i hovedsak dekkes gjennom inntektssystemet til kommunesektoren, og at
kommunene må løse sine oppgaver innenfor den
økonomiske rammen de til enhver tid har. Utvalgets forslag legger i prinsippet ingen nye oppgaver til kommunene (med unntak for selve mottaksapparatet i rådgivningsenheten), men kan forstås som en tydeliggjøring av ansvaret for å
avdekke tjenestebehov og yte tjenester, både i et
behandlende, rehabiliterende og forebyggende
perspektiv. Overfor andelen personer som ikke
tidligere er kjent av tjenestene, men som har et
tjenestebehov, skulle det i utgangspunktet kanskje vært iverksatt tiltak for å identifisere slike
behov tidligere. Således kunne det forventes at
kommunene løste oppgaven innenfor dagens økonomiske rammer.
Utvalget viser for øvrig til at kommunesektoren fra 2016 og frem til i dag er tilført betydelige
midler gjennom opptrappingsplanen for rusfeltet.1
I tillegg forvalter Helse- og omsorgsdepartementet
om lag 500 millioner kroner over statsbudsjettet
øremerket til kommunalt rusarbeid.2 Utvalget
mener at det bør vurderes om denne tilskuddsordningen i sin helhet bør øremerkes rusreformen.
Eventuelle innsparinger i andre sektorer som
følge av rusreformen, for eksempel i justissektoren, kan i liten grad tallfestes. Erfaringsmessig vil
heller ikke innsparinger i én sektor uten videre
overføres til en annen sektor. Utvalget forutsetter
likevel at det tas hensyn til at helsesektoren overtar
et ansvar fra justissektoren, og at det i den anledning vurderes hvorvidt Justis- og beredskapsdepartementet (og andre relevante departementer) i dag
forvalter tilskuddsordninger eller har bevilgninger
som kan benyttes til nødvendig ressursallokering
for gjennomføring av rusreformen.

1
2

Prop. 15 S (2015–2016) Opptrappingsplanen for rusfeltet
(2016–2020).
Prop. 1 S (2019–2020) s. 218–219.
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Dissens fra utvalgsmedlem Rune Solberg Swahn
sert ruslidelse, eventuelt et kjent alvorlig og
omfattende rusproblem.
Utvalget har lagt til grunn at formålet ‘om å
sikre et bedre tilbud til rusavhengige’ ikke utelukker at avkriminaliseringen kan omfatte
bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen
bruk helt generelt. Utvalget har således ikke
forstått mandatet slik at det står i veien for
utvalgets forslag til en modell for avkriminalisering som omfatter alle grupper av brukere, uavhengig av alder og bruksmønster.»

20.1 Vedrørende utvalgets mandat
Utvalget er gitt i oppgave å utrede og foreslå en
modell for å oppnå formålet med regjeringens rusreform, der ansvaret for samfunnets reaksjon på
bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget
bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten. Dette innebærer etter utvalgets forståelse en avkriminalisering.1
Utvalget er ikke gitt i oppgave å utrede spørsmålet om hvorvidt bruk og besittelse av narkotika
bør avkriminaliseres. Dette spørsmålet burde
etter mitt syn vært inntatt i utvalgets mandat.
Utvalget drøfter likevel dette spørsmålet i en viss
utstrekning i utredningens kapittel 12. Dette er et
stort og komplekst spørsmål med en rekke hensyn, og det er knyttet usikkerhet til flere sider av
spørsmålet. Jeg anbefaler at høringsinstansene
spesielt inviteres til å belyse dette temaet.

20.2 Vedrørende utvalgets tolkning av
mandatet og omfanget av
avkriminalisering
Utvalgets mandat kan tolkes på flere måter. Deler
av utvalgets tolkning gjengis her:2
«Mandatet er ikke entydig med tanke på hvilke
brukere eller brukergrupper av illegale rusmidler som skal omfattes av avkriminaliseringen. Eksempelvis ønsker regjeringen å ‘endre
myndighetenes reaksjoner mot personer som
tas for bruk og besittelse av narkotika’, noe
som kan tilsi en forståelse av personkretsen
som omfattes av avkriminaliseringen til å
gjelde alle brukere av narkotika. Samtidig kan
formuleringen om at ‘Regjeringen vil gjennomføre en rusreform for å sikre et bedre tilbud til
rusavhengige’, forstås som en innsnevring til
en mindre gruppe brukere med en diagnosti1
2

Se punkt 1.3 kapittel 1.
Se punkt 1.3 kapittel 1.

Min vurdering av mandatet er at utvalgets oppdrag er å foreslå en modell som skal gjelde for
rusavhengige (min utheving).3

20.3 Vedrørende virkninger av
avkriminalisering
20.3.1 Kommunikasjon omkring
avkriminalisering
Utvalget beskriver en rekke mulige tilsiktede og
utilsiktede virkninger og signaler ved avkriminalisering.4 Det fremheves at bruk og besittelse fortsatt skal være forbudt, og at samfunnet i en ny
modell sender et klart signal om dette. Drøftelsene om virkninger av avkriminalisering avgrenses mot legalisering.
Jeg vil hevde at det er utfordrende å kommunisere rundt betydningen av avkriminalisering. Ved
utvalgets besøk hos EMCDDA i Portugal uttalte
en av deres eksperter på narkotikalovgivning at
avkriminalisering er et problematisk ord, og at få
har en klar forståelse av hva ordet innebærer. Min
påstand er at det er relativt enkelt å sende et klart
og tydelig budskap om at narkotika fortsatt er
ulovlig. Imidlertid tror jeg mange vil tolke summen av samfunnets signaler ved en avkriminalise3

4

Rusavhengighet kan defineres på flere måter, for eksempel
som personer med problembruk (EMCDAs definisjon
«high risk use») eller ut fra en medisinsk kategorisering.
Se kapittel 12.
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ring av alle typer narkotika som at narkotika nå
har blitt lovlig. Særlig gjelder dette brukere av
narkotika og potensielle brukere av narkotika. Jeg
tror også at en slik fortolkning (fra straffbart til
lovlig) vil påvirke befolkningens tilbøyelighet til å
prøve narkotika første gang, bruk generelt, holdninger til narkotika og holdninger til narkotikabruk i situasjoner som kan føre til økt samfunnsrisiko. I denne sammenhengen vises det til Ungdata-undersøkelsen fra 2018, der man finner en
mer liberal holdning til cannabis fra 2015 til 2018.5
Det finnes omfattende kunnskap innen blant
annet psykologien som vil kunne belyse de kommunikasjonsmessige sidene ved avkriminalisering. Jeg vil anbefale at det innhentes høringsuttalelser rundt dette temaet.

politiet i stor grad også styres av kultur, og at den
enkelte har relativt stor autonomi. Den enkle forestillingen om instrumentell styring av politiet er
derfor ikke en tilstrekkelig forståelsesramme.

20.3.2.1 Ressursbruk og prioritering
Jeg mener det er sannsynlig at politiet i en ny
modell vil endre sin praksis i retning av å bruke
betydelig mindre ressurser på å avdekke bruk og
besittelse av narkotika. Både formelle og uformelle møter med politiet under utvalgets studietur
til Portugal tyder på at en slik dreining har forekommet der. I et formelt møte med en av Lisboas
politistasjoner ga politiet klart uttrykk for at de
etter avkriminaliseringen i 2001 kunne bruke sine
ressurser på andre ting enn å avdekke bruk og
besittelse av narkotika. Under uoffisielle samtaler
med to tilfeldige politipatruljer ga disse klart inntrykk for at de «overså» bruk og besittelse av
narkotika på gaten.

20.3.3 Konsekvenser for politiets
forvaltningsvirksomhet
Mitt syn er at muligheten til å ivareta det kriminalitetsforebyggende samfunnsoppdraget i politiets
forvaltningsvirksomhet svekkes gjennom utvalgets anbefalte modell. Grunnen til dette er todelt
og bygger på at anmeldelser og andre straffesaksdokumenter i bruk-, besittelses- og oppbevaringssaker7 er en viktig informasjonskilde i politiets
edruelighetsvurderinger. Edruelighetsvurderinger foretas i saker vedrørende våpentillatelse,8
førerkort og kjøreløyve.
Dersom man legger til grunn en endret politipraksis med mindre avdekking, vil informasjonstilfanget til politiets forvaltningsvirksomhet bli mindre. I tillegg vil informasjonsmengden i den enkelte
sak i mange tilfeller bli mindre. Dette fordi saker
som i dagens modell ville vært gjenstand for etterforskning (inkludert avhør av siktede med dertil
høy informasjonsmengde om siktedes forhold til
narkotika), i utvalgets forslag ikke underlegges
etterforskning. I stedet vil avdekkingssakene trolig
kun inneholde et registreringsskjema for tid, sted,
situasjon og mengde.
Når det gjelder avkriminalisering og betydning
for politiets forvaltningsmessige oppgaver, vises
det for øvrig til svar på utredningsoppdrag fra
Politidirektoratet til Rusreformutvalget, særlig vedlegget om politiets forvaltningsmessige oppgaver.

20.3.2.2 Politiets avdekkingsfunksjon
Slik jeg ser det, er det viktig å opprettholde politiets avdekkingsfunksjon i det norske samfunnet,
både for å muliggjøre tidlig intervensjon hos barn
og unge,6 for å ivareta politiets informasjonstilgang i forvaltningssaker, for å opprettholde en
effektiv retur av utenlandske borgere som begår
narkotikakriminalitet, og for å redusere samfunnsrisikoen. Det kan hevdes at å prioritere avdekking
av bruk og besittelse i en ny modell kan ivaretas
gjennom overordnede instrukser. Imidlertid vet vi
både fra organisasjonsteorien og politiforskning at

20.3.4 Konsekvenser for retur av utenlandske
borgere som begår
narkotikakriminalitet
Utvalgets anbefalte modell vil svekke samfunnets
mulighet til effektiv retur av utenlandske borgere
som begår narkotikakriminalitet. For det første er
det sannsynlig at narkotikaselgere i praksis vil tilpasse seg den mengden som straffritt kan besittes. Det å bevise salg i slike situasjoner krever
mer politiressurser enn å bevise det som i dag er
straffbar besittelse eller oppbevaring under grenseverdiene i den foreslåtte modellen. Utvalgets fore-

20.3.2 Sannsynlig endret politipraksis

5
6

Bakken (2018a).
Under utvalgets innspillsmøte i Stavanger anslo politiets
representant at politiet avdekket om lag halvparten av de
ungdommene som kommunen fulgte opp med rusforebyggende tiltak. Den øvrige halvparten ble avdekket av andre,
inkludert foreldre.

7

8

Flertallets forslag til modell får konsekvenser for saker
som i dag både rammes av legemiddelloven § 24 og av
straffeloven § 231, der benevnelsen er «oppbevaring», ikke
«besittelse».
Det er over 1 million registrerte skytevåpen i Norge.
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slåtte modell vil dermed svekke politiets effektivitet på dette punkt.
For det andre kan både EØS-borgere og tredjelandsborgere som har lovlig opphold i Norge, utvises på nærmere vilkår når det foreligger rettskraftig avgjørelse om begått narkotikakriminalitet. For
EØS-borgere reguleres dette av UDIs rundskriv RS
2010-022, «Bortvisning og utvisning av EØS-borgere av hensyn til offentlig orden eller sikkerhet»,
se spesielt punkt 10.6 om narkotika. For tredjelandsborgere reguleres dette av RS 2010-024,
«Utvisning etter utlendingsloven §§ 66, 67 og 68 –
brudd på utlendingsloven og/eller straffbare forhold», se spesielt punkt 10.2.3 og 10.3.2.
Gitt at de nevnte rundskrivene fra UDI ikke
endres til å omfatte straffri besittelse av narkotika
som bortvisnings- og utvisningsgrunn, hvilket
etter mitt syn er lite trolig (om overhode mulig),
vil modellen medføre at vilkårene for å starte
bortvisningssak og utvisningssak vil bli vesentlig
svekket.
Hvor grenseverdiene9 for straffrihet settes i ny
modell, har også direkte betydning for spørsmålet
om adgangen å bortvise og utvise i henhold til de
nevnte rundskrivene.
Et kort utdrag fra RS 2010-024 gjengis her for
forståelsens skyld:
«Hasj og marihuana
• Ved besittelse av 1 gr. inntil 5 gr. vurderes
bortvisning.
• Ved innførsel av mindre enn 1 gr. vurderes
bortvisning.
• Ved innførsel av 1 gr. inntil 5 gr. vurderes
utvisning med 2 års innreiseforbud.
• Ved oppbevaring av mer enn 5 gr. inntil
20 gr. vurderes utvisning med 2 års innreiseforbud.
• Ved innførsel av mer enn 5 gr. inntil 20 gr.
vurderes utvisning med 5 års innreiseforbud.
• Ved oppbevaring av inntil 100 gr. vurderes
utvisning med 5 års innreiseforbud
• Ved innførsel av mer enn 20 gr. vurderes
utvisning med varig innreiseforbud.
• Ved oppbevaring av mer enn 100 gr. vurderes varig utvisning.
Kokain, amfetamin, heroin
• Ved besittelse inntil 1 gr. vurderes bortvisning.
• Ved innførsel av inntil 1 gr. vurderes utvisning med 2 års innreiseforbud.
9

Se kapittel 13 punkt 13.5.2.

•
•
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Ved oppbevaring inntil 5 gr. vurderes utvisning med 5 års innreiseforbud.
Ved oppbevaring av mer enn 5 gr. vurderes
utvisning med varig innreiseforbud.»

20.4 Anbefaling
20.4.1 Prinsipal anbefaling
Min anbefaling er å videreføre dagens mulighet
for bruk av straff, dog med enkelte presiseringer:
Bruk av straff ovenfor de som er narkotikaavhengige (problembrukere), anbefales som hovedregel
ikke, fordi det etter mitt syn er svært liten eller
ingen individualpreventiv effekt for denne brukergruppen. I tillegg vil det være å legge sten til byrden for en allerede tungt belastet gruppe i befolkningen. Praksis for som hovedregel ikke å
anvende straff i slike saker, kan reguleres gjennom for eksempel påtaledirektiv.
For å styrke helsehjelpen til problembrukere
bør det, i tillegg til den styrkede helsehjelpen som
foreslås i flertallets modell, pålegges kommunene
å opprette drop-in-plasser som er tilgjengelige 24
timer i døgnet. På den måten kan politiet eller
andre bidra til å utnytte eventuell motivasjon som
finnes hos brukeren der og da når vedkommende
blir avdekket av politiet.
For ikke-avhengige brukere av narkotika
(eksperimentbrukere og rekreasjonsbrukere,
inkludert personer under 18 år) anbefaler jeg å
opprettholde mulighet for bruk av straff, men
med en utvidelse av de alternative straffereaksjoner. Det kvalitative innholdet i dagens alternative
straffereaksjoner anbefales forbedret, og andelen
der det brukes alternative straffereaksjoner for
denne gruppen, anbefales økt. For personer
under 18 år som avdekkes for bruk og besittelse
av narkotika, anbefales i tillegg en pålagt foreldreveiledningssamtale utført av ruskonsulent i kommunen.
20.4.2 Subsidiær anbefaling
Dersom Stortinget skulle vedta avkriminalisering
for bruk og besittelse til egen bruk for alle typer
narkotika og for alle brukergrupper, stiller jeg
meg bak utvalgets anbefalte modell med følgende
unntak:
– Grenseverdiene om straffrihet i kapittel 13
punkt 13.5.2 settes i tråd med mitt forslag.
– Politiets avdekkingsadgang omtalt i kapittel 14
punkt 14.3.2.2 begrenses ikke til visitasjon, slik
utvalget foreslår, men avdekkingshjemler gis
tilsvarende dagens adgang til ransaking.

Del V
Foreslåtte lovendringer og merknader
til bestemmelsene
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Kapittel 21

Spørsmål om lovstruktur
operere med en lov for hvert nivå, eller en
omforenet lov oppdelt i kapitler, blir et hensiktsmessighetsspørsmål, hvor det bl.a. må legges vekt på hensynet til sammenhengen med
det materielle regelverk – bestemmelsene om
helse- og sosialtjenestenes innhold.»

21.1 Innledning
21.1.1 Generelt om lovstruktur
Som påpekt i Lovavdelingens veileder om lov- og
forskriftsarbeid, kan spørsmål om strukturering
av bindende rettsregler oppstå på tre nivåer:1
– «inndeling av regelverket i én eller flere lover
(eventuelt én eller flere forskrifter)
– inndeling av regler mellom lov og forskrift
– inndeling av den enkelte lov eller forskrift
(særlig i kapitler og paragrafer)»
I tillegg kommer spørsmålet om hvor detaljert de
bindende reglene skal utformes, som kan omformuleres til et spørsmål om i hvor stor grad man vil
la det være opp til departementet å styre underliggende etaters anvendelse av lov og forskrift gjennom rundskriv, retningslinjer og lignende styringsmidler.
Det er i utgangspunktet ønskelig å samle
regelverket, slik at en unngår et oppsplittet og
dermed uoversiktlig regelbilde. I tillegg til denne
betraktningen pekes det i Lovavdelingens veileder
om lovteknikk på to viktige hensyn: det rettspedagogiske, som tilsier at regler som angår samme
samfunnssektor eller livsområde, bør samles i én
lov, og samordningshensyn, som tilsier at regler
som i stor grad griper inn i hverandre, bør samles
i samme regelverk.2
I Lovstrukturutvalgets rapport er det blant
annet uttalt følgende om helse- og sosiallovgivning:3
«Et nærliggende utgangspunkt er at lovgivningen om de rent organisatoriske – og eventuelt
finansielle – spørsmål innen helse- og sosialvesenet fortsatt som hovedregel og utgangspunkt bør være oppdelt etter de ulike forvaltningsnivåer. Hvorvidt man så foretrekker å
1
2
3

Justisdepartementets lovavdeling (2000) s. 20.
Justisdepartementets lovavdeling (2000) s. 22.
NOU 1992: 32 Bedre struktur i lovverket, s. 146.

Det samme utvalget la i sin rapport til grunn at
politilovgivningen, som på det tidspunktet var noe
mer fragmentert, burde samles i én felles lov.4
Lovstrukturutvalget drøftet de følgende kriteriene for samling av normer i samme lov, som er
sammenfattet slik i Lovavdelingens veileder:5
«1. Samling av normer ut fra virketid. Anvendelse
av et slikt kriterium kan f.eks. innebære en
samling av lovbestemmelser som gjelder for
krise og krig.
2. Samling av normer ut fra organisatoriske forhold. Dette kan f.eks. føre til en inndeling ut
fra departementsinndelingen, bl.a. slik at forhold som hører under ulike departementer,
reguleres i ulike lover.
3. Samling av normer ut fra de hensynene som
skal ivaretas. Forurensningsloven er et eksempel på en lov som inneholder forskjellige
regler som skal ivareta ett felles formål.
4. Samling av normer ut fra samfunnssektorer
eller livsområder. En felles lov om helsepersonell er et eksempel på en slik samling.
5. Samling av normer for bestemte enkelthendelser eller hendelsesforløp. Eksempel på en slik
inndeling er f.eks. arveloven eller kjøpsloven,
som inneholder regler knyttet til en arve- eller
kjøpssituasjon, og straffeprosessloven som
regulerer gangen i en straffesak.
6. Samling av normer etter juridiske problemer.
F.eks. er regler knyttet til ekspropriasjon i
noen grad samlet i oreigningsloven og saksbehandlingsregler for forvaltningen samlet i
forvaltningsloven.»
4
5

NOU 1992: 32, s. 230.
Se veilederens s. 21. Lovstrukturutvalgets kriterier er drøftet i NOU 1992: 32, kapittel 8.5.
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Videre har Lovavdelingen pekt på at samling av
normer ut fra en brukerorientering også kan være
et relevant kriterium ved vurderingen.6

21.1.2 Målgrupper for lovgivningen
I Lovstrukturutvalgets rapport7 beskrives en
generell tredeling av regelverkets målgrupper:
jurister, andre eksperter (forvaltningspersonell,
næringsdrivende, informasjonsformidlere mfl.) og
allmennheten. Utvalget uttalte: «Det er lovverkets
oversiktlighet for dem som direkte berøres av
reglene, og ikke for regelforvalterne, det må legges mest vekt på.»8 Selv om en ut fra rettssikkerhetsbetraktninger kan være enig i et slikt utgangspunkt, kan det antas at borgernes muligheter til å
få en god behandling av sin sak er betinget av at
lovanvendere evner å finne frem i regelverket, og
– kanskje vel så viktig i praksis – at ansatte i forvaltningen uten juridisk ekspertise uten urimelig
arbeidsbelastning kan finne frem og forstå
reglene som gis.

21.1.3 Valg mellom lov og forskrift
Selv om økt tilgjengelighet av informasjon på Internett har lettet allmennhetens tilgang til offentlige
dokumenter, tas det gjerne som et utgangspunkt at
brukere ikke har tilgang til andre rettskilder enn
selve lovteksten.9 Lover anses som lettere tilgjengelige for brukere enn forskrifter og forarbeidsdokumenter, men det kan være nødvendig å overlate detaljer til forskrifter og merknader til lovbestemmelsene i lovens forarbeider (utvalgets NOU
samt departementets fremtidige lovproposisjon og
dokumentene fra stortingsbehandlingen) for å
unngå at lovteksten eser ut slik at dokumentet blir
vanskeligere å lese og mindre oversiktlig for allmennheten. Tekniske detaljer som i praksis bare
retter seg mot en avgrenset gruppe, kan ofte med
fordel plasseres i forskrift.10 Merknadene i forarbeidene bør begrense seg til presiseringer av lovforslaget, særlig med tanke på begrepsbruk.
I Lovavdelingens veiledning er det gitt uttrykk
for følgende utgangspunkt: «[A]lle spørsmål som
er av en slik karakter at Stortinget bør ta stilling til
dem, bør reguleres i formell lov og ikke overlates
til forskrift.»11 Dette kan sies å gi uttrykk for en
6
7
8
9
10
11

Justisdepartementets lovavdeling (2000) s. 22.
NOU 1992: 32, kapittel 8.2.2.
NOU 1992: 32, s. 105.
Justisdepartementets lovavdeling (2000) s. 26.
Justisdepartementets lovavdeling (2000) s. 24.
Justisdepartementets lovavdeling (2000) s. 23.

politisk og statsforfatningsmessig begrunnelse
for å la spørsmål av betydning avgjøres ved lovtekst, og ikke ved forskrift eller merknader i forarbeidene. Hensynet til at innbyggerne skal
kunne forutberegne sin rettsstilling, taler også for
at regler som har direkte betydning, og særlig
regler av inngripende karakter, formidles på en
fullgod måte i lovteksten.

21.2 Vurderinger knyttet til utvalgets
forslag
21.2.1 Målgrupper for rettsreglene
Følgende grupper, som til dels kan ha flytende
overganger seg imellom, er identifisert som relevante målgrupper for bestemmelsene som utvalget foreslår:
a. personen saken gjelder
b. pårørende
c. tilsatte i helse- og omsorgstjenestene i kommunen
d. tilsatte i spesialisthelsetjenestene
e. tilsatte i velferdstjenestene
f. tjenestepersoner i politiet
g. jurister, herunder
a. jurister i staten: påtalemyndigheten, helseforvaltningen og ulike organer med kontroll- eller tilsynsfunksjoner (fylkesmannen, Statens helsetilsyn, Sivilombudsmannen, domstolene),
b. jurister i kommunen, og
c. jurister som yter rettslig bistand til personen saken gjelder
h. sivilsamfunnet, herunder ideelle/frivillige
organisasjoner
i. allmennheten
Enkelte vil ha interesse av å forstå lovbestemmelsene i tilknytning til konkrete saker om narkotikabruk. Andre vil kunne ha behov for å forholde seg
til regelverket som del av det alminnelige forebyggende arbeidet mot narkotikabruk, som blant
annet bør omfatte å gi opplysninger om rettstilstanden, eller for selv å unngå å begå en ulovlig
eller straffbar handling.

21.2.2 Særlov eller innlemming i eksisterende
lovverk?
Den offentlige debatten om narkotikapolitiske
spørsmål er preget av ulike perspektiver på flere
komplekse samfunnsproblemer. Dette innebærer
at det vil kunne være pedagogisk utfordrende å
formidle innholdet i helheten av et regelsett over-
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for ulike berørte grupper i befolkningen. Dette
kunne tilsi at lovbestemmelser som gir uttrykk for
offentlige myndigheters oppgaver knyttet til utvalgets foreslåtte modell, og bestemmelser om saksgangen i kronologisk rekkefølge, burde inntas i
en egen ny lov. En slik samlet særlov ville synliggjøre helheten i utvalgets forslag, herunder samordningen mellom politiet og rådgivningsenheten,
på tydeligst mulig måte. Den ville også være
brukerorientert i den forstand at personen saken
gjelder, ville kunne få en samlet oversikt over
ulike lovbestemmelser knyttet til håndteringen av
saker om narkotikabruk som ikke lenger møtes
med en straffereaksjon.
En slik løsning vil imidlertid innebære at
disse bestemmelsene ikke inngår i de sentrale
lovene innen de respektive sektorene, og det
ville innebære en inndeling som går på tvers av
organisatoriske forhold og samfunnsområder.
Nærmere bestemt ville en samlet lov ligge i et
skjæringspunkt mellom politiet og helsevesenet,
mellom Justis- og beredskapsdepartementet og
Helse- og omsorgsdepartementet og mellom stat
(politi) og kommune (rådgivningsenheten). Dermed oppstår en risiko for at bestemmelsene blir
mindre synlige for yrkesutøverne i de respektive
sektorene. Sammenhengene mellom eksisterende generelle lovbestemmelser om yrkesutøvelsen i politiet og i helse- og omsorgstjenestene og de spesielle lovbestemmelsene som
gjelder narkotikasakene som omfattes av utvalgets foreslåtte modell, ville dessuten kunne bli
mindre tydelige.
Utvalget foreslår derfor å etablere de nødvendige lovbestemmelsene for utvalgets modell ved å
tilføye nye lovbestemmelser i politilovens annen
del og helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 7
fremfor å utarbeide en særlov.
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21.2.3 Lov eller forskrift?
Det foreslås inntatt forskriftshjemler i de foreslåtte nye bestemmelsene i både politiloven og
helse- og omsorgstjenesteloven. Det antas at én
samlet forskrift, som omfatter bestemmelser knyttet til både politiets og rådgivningsenhetens oppgaver, vil være å foretrekke fremfor to separate
forskrifter. Denne samlede forskriften vil da
kunne synliggjøre sammenhengen mellom politiets og rådgivningsenhetens oppgaveløsning samt
samarbeidet med andre instanser. Utvalget antar
at utforming av en slik forskrift bør utstå til det er
tatt en endelig beslutning om hvordan modellen
skal innrettes, og legger derfor ikke frem forslag
til forskrift i denne utredningen.
Utvalget foreslår endringer i legemiddelloven
§ 31 og straffeloven § 231 for å avgrense straffansvar for innehav og erverv av narkotika til egen
bruk. Utvalget har vurdert om terskelverdiene,
som utgjør de kvantitative grensene mellom ulovlig og straffbart innehav og erverv av ulike typer
narkotika, burde lovfestes. Dette ville gi en større
grad av forutberegnelighet om grensen for straffbare handlinger, ettersom det ville kreve et lovvedtak for å endre verdiene. Etter utvalgets syn vil
det imidlertid være mer hensiktsmessig å fastsette terskelverdiene, som er av utpreget positivrettslig og til dels teknisk art, i forskrift. Som for
definisjonen av narkotika, som beror på narkotikalisten i narkotikaforskriften, vil det kunne være
behov for å gjøre justeringer i terskelverdiene, og
justeringene bør kunne gjøres av en enhet med
faglig ekspertise. Se omtale av evaluering og kvalitetssikring av modellen i kapittel 17. Det forutsettes at eventuelle justeringer av terskelverdiene
formidles på en tydelig måte i god tid før eventuelle endringer trer i kraft.
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Merknader til de foreslåtte lovendringene
22.1 Til legemiddelloven § 31:
Det vises til punkt 13.4 og 13.5 om vurderingen av
om stoffet er til egen bruk, og anvendelsen av
mengdebegrensninger for straffrihet. Den foreslåtte
endringen består i en endring av legemiddelloven
§ 31 annet ledd, slik at bruk av narkotika, og besittelse av narkotika til egen bruk ikke lenger omfattes av straffebudet.
Det foreslås også tilføyet et nytt femte ledd
som etablerer et straffritak for bruk av narkotika, og besittelse av narkotika til personens
egen bruk, som er ulovlig etter legemiddelloven
§ 24.
Det er i prinsippet straffbart å skaffe seg
adgang til å kjøpe narkotika under falske opplysninger, for eksempel om navn, bosted, sykdom
eller sykdomstegn, jf. § 31, jf. § 24 første ledd.
Etter det utvalget erfarer har dette alternativet
ikke praktisk betydning i narkotikasaker i dag,
men det bør for ordens skyld omfattes av det unntaket fra straffansvar etter § 31 som utvalget foreslår. Straffritaksbestemmelsen omfatter derfor
«egen bruk av narkotika eller erverv eller besittelse av narkotika til egen bruk». Enkelte
handlinger som i prinsippet omfattes av gjerningsbeskrivelsen i § 24 første eller annet ledd vil kunne
være straffbare etter alminnelige straffebud som
er uberørt av utvalgets foreslåtte endringer. Dette
gjelder for eksempel rettsstridig bruk av en ettergjort eller forfalsket resept eller rekvisisjon, jf.
straffeloven § 361 første ledd bokstav b.
Det legges til grunn at straff etter legemiddelloven § 31 første ledd, jf. narkotikaforskriften § 5
første ledd, jf. legemiddelloven § 22 annet ledd,
som i dag, ikke vil kommer til anvendelse på overtredelser ved egen bruk av narkotika, eller besittelse av narkotika til egen bruk, uten lovlig
adgang. Utvalget har av pedagogiske grunner
valgt å la dette fremgå av ordlyden. Bestemmelsen viser derfor til både forskrift gitt i medhold av
§ 22 annet ledd, og til § 24.
Den øvre grensen for besittelse etter gjeldende rett (om lag 1–2 brukerdoser) vil som den

klare hovedregel være innenfor de terskelverdiene som utvalget foreslår.1 For tydelighetens
skyld, og for å ivareta en fleksibilitet i regelen,
bør likevel ikke grensen for «besittelse» være
styrende. Det er derfor inntatt en forskriftshjemmel for mengdebegrensninger i femte ledd annet
punktum.

22.2 Til straffeloven § 231 om
narkotikaovertredelse:
Den foreslåtte endringen består i tilføyelse av et
nytt tredje ledd i bestemmelsen, som unntar fra
straff erverv og oppbevaring av narkotika til egen
bruk. Det vises til punkt 13.4 og 13.5 om vurderingen av om stoffet er til egen bruk, og anvendelsen
av mengdebegrensninger for straffrihet.

22.3 Til helse- og omsorgstjenesteloven
§ 7-4 om rådgivende enhet for
narkotikasaker:
I første ledd er det foreslått å ilegge en plikt for
kommunen til å ha en rådgivende enhet for narkotikasaker. Som beskrevet i utredningens kapittel
14 gis politiet adgang til å undersøke personer
som de har grunn til å tro at har brukt narkotika
eller hatt en slik befatning med narkotika som
utvalget foreslår å avkriminalisere. Når politiet har
konstatert dette kan personen pålegges å møte for
den rådgivende enheten, jf. utvalgets forslag til ny
politiloven § 9 c.
Rådgivende enhet har ansvaret for å tilrettelegge for, planlegge og gjennomføre møter med
personer som er blitt ilagt pålegg om møte for
1

Det vil således trolig være uten praktisk betydning at endringen i annet ledd isolert sett innebærer en nedkriminalisering av overtredelser av § 24, fra fengsel i inntil 6 måneder,
jf. § 31 annet ledd til fengsel i inntil 3 måneder, jf. § 31 første
ledd. For de få tilfellene det eventuelt kunne være tale om,
vil dette ikke ha praktisk betydning for straffutmålingen,
idet reaksjonen i slike saker er bøter.
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enheten. Det vises til utredningens kapittel 15 og
16. Møtet gjennomføres som en samtale hvor personen som er ilagt møteplikten blir informert om
det eller de aktuelle ulovlige rusmidlene og hvilke
skadevirkninger bruken kan ha. Videre vil den
rådgivende enheten tilby frivillig kartlegging av
risiko og motiverende intervju med sikte på ytterligere oppfølging. Enheten vil kunne ha personell
fra ulike tjenester i kommunen knyttet til seg.
I andre ledd er det foreslått en hjemmel for
Helse- og omsorgsdepartementet til å gi forskrift
med nærmere regler om ansvaret for den rådgivende enheten. Forskriften vil kunne omfatte
kompetansekrav til kommunens gjennomføring av
denne funksjonen. Det legges til grunn at oppgaven
vil kunne løses i samarbeid mellom kommuner.
Etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4 første ledd har kommunene en plikt til å legge til
rette for samhandling mellom ulike deltjenester
innad i kommunen og med andre tjenesteytere
der dette er nødvendig. Samarbeid mellom ulike
deltjenester og tjenestenivåer vil være av betydning for at rådgivningsenheten skal kunne tilrettelegge for oppfølging og behandling av personer
med rusrelaterte problemer. Gjennom den foreslåtte forskriftshjemmelen vil det kunne operasjonaliseres nærmere krav til samhandling, og krav
til dokumentasjon for slik samhandling.

22.4 Forslag til nye bestemmelser i
politiloven kapittel II om utførelsen
av polititjenesten
22.4.1 Merknader til ny § 9 a om visitasjon
av person, gjenstand eller
oppbevaringssted:
Det vises til utredningens punkt 14.3.2.2. Bestemmelsens første ledd gir politiet adgang til å foreta
visitasjon dersom det anses overveiende sannsynlig at personen innehar narkotika. Uttrykket
«innehar» omfatter besittelse eller oppbevaring
som er straffri etter utkastets forslag til ny legemiddellov § 31 femte ledd eller straffeloven § 231
tredje ledd. Undersøkelsen må ha som formål å
opplyse vurderingen av om personen skal ilegges
en oppmøteplikt etter utkastets § 9 c. Hvorvidt det
er sannsynlighetsovervekt for innehav må vurderes konkret i den enkelte sak. Relevante holdepunkter vil for eksempel kunne være at personen
fremstår påvirket av narkotika eller at det avdekkes brukerutstyr som klart er til personens egen
bruk.
Etter politiloven § 6 annet ledd annet punktum
må midlene som brukes i politiets tjenesteut-
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øvelse være nødvendige og stå i forhold til situasjonens alvor, tjenestehandlingens formål og
omstendighetene for øvrig. Etter utvalgets syn vil
undersøkelse av en persons mobiltelefon med
sikte på å belyse personens egen bruk av narkotika gjennomgående være et så betydelig inngrep
at det ikke oppfyller disse kravene i saker om
ikke-straffbar narkotikabruk eller erverv eller
innehav av narkotika til egen bruk. Ved visitasjon
etter bestemmelsen skal det, etter utvalgets syn,
ikke være adgang til avkledning.
Annet ledd synliggjør at polititjenestepersonen
først skal forsøke å få personens samtykke til visitasjonen, jf. politiloven § 6. Dersom personen ikke
samtykker, skal beslutningen tas av politimesteren
eller den han bemyndiger. Dersom et opphold må
antas å forspille formålet med undersøkelsen, for
eksempel at personen får anledning til å kvitte seg
med det som undersøkelsen tar sikte på å avdekke,
kan polititjenestepersonen på stedet beslutte å
gjennomføre undersøkelsen. Det antas at det i
praksis ikke vil være sjelden at beslutninger må
treffes på stedet. Utvalget har vurdert om primærkompetansen burde legges til politiet på stedet,
slik som i vegtrafikkloven § 22 a. Når primærkompetansen i utvalgets forslag er lagt til politimesteren, er det fordi visitasjon etter bestemmelsen vil
kunne gjøres som ledd i planlagte aksjoner mot en
eller flere bestemte personer. Slike planlagte visitasjoner bør etter utvalgets syn godkjennes av politimesteren eller den politimesteren gir fullmakt.
Tredje ledd fastsetter at utfallet av visitasjonen
skal nedtegnes. Nedtegnelse vil kunne gjøres
gjennom beslagsrapport ved positivt funn, eller i
politiets operative logg (PO-logg) ved negativt
funn.
Etter fjerde ledd kan det tas beslag i narkotika
som avdekkes. Beslaglagt narkotika forutsettes
innsendt til Kripos for destruksjon i samme
utstrekning som i dag.
Femte ledd gir departementet hjemmel til å
fastsette forskrift om visitasjoner og beslag. Gjennomføringen og dokumentasjonen av utfallet av
visitasjonen vil ha betydning for oppfølgingen av
personen ved rådgivende enhet for narkotikasaker, og opplysningene vil kunne ha betydning
som underlag for politiets forvaltningsoppgaver.
Departementet bør derfor ha mulighet til å regulere gjennomføringen og dokumentasjonen av
slike tiltak nærmere. Regulering av politiets oppgaver etter bestemmelsen kan riktig nok gis i
medhold av instruksjonsmyndighet etter politiloven § 29. Ettersom det kan være ønskelig å gi en
samlet forskrift for saker som omfattes av utvalgets foreslåtte modell, som regulerer både poli-
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tiets og kommunens håndtering av disse sakene,
er det likevel inntatt en egen forskriftshjemmel i
utkastet til bestemmelsen.

22.4.2 Merknader til ny § 9 b om testing av
narkotikapåvirkning:
Det vises til punkt 14.3.2.3 om utvalgets forslag til
hjemler for politiets avdekking av narkotika, og
bruk av narkotika. Bestemmelsen gjelder fremgangsmåten for politiets undersøkelse og vurdering av om en person er påvirket av, eller har
brukt, narkotika.
Etter første ledd kan politiet gjennomføre
undersøkelse ved hjelp av metoden «Tegn og
symptomer». Denne metoden forutsetter i praksis
at personen medvirker til undersøkelsen. Uttrykkelig hjemmel til å gjennomføre undersøkelsen er
likevel tatt inn i første ledd, slik at det ikke blir
avgjørende for lovligheten av undersøkelsen i det
enkelte tilfellet hvorvidt personen har gitt sitt
samtykke, eventuelt hvor langt personens samtykke strekker seg.
Bestemmelsens annet ledd regulerer bruk av
foreløpig rustesting og rustesting i de tilfeller der
politiet anser det overveiende sannsynlig at personen er påvirket av narkotika, eller har brukt
narkotika. Dette er det samme beviskravet som
gjelder for vedtaket om oppmøteplikt for rådgivningsenheten, se foreslått ny § 9 c første ledd.
Ettersom beviskravet for pålegget er oppfylt,
anses det ikke å være behov for noen inngrepshjemmel som sådan for å påvise bruken. Formålet
med reguleringen er å gi personer adgang til
eventuelt å motbevise politiets vurdering gjennom
gjennomføring av foreløpig rustest eller rustest.
De konkrete testmetodene er ikke angitt i
bestemmelsen, og vil dermed kunne endres over
tid. Utvalget har knyttet valget av testmetoder
etter bestemmelsen til tilsvarende foreløpig tester
og tester som gjøres etter vegtrafikkloven § 22 a
første og annet ledd.
Etter annet ledd annet punktum omfatter
bestemmelsen testing av både aktuell ruspåvirkning og nylig bruk som ikke medfører aktuell ruspåvirkning. Hvilken testmetode personen skal tilbys, vil avhenge av om den er egnet som bevismiddel for å bekrefte eller avkrefte inntak av narkotika i det konkrete tilfellet. Dette vil avhenge av
hvilken type narkotika det er tale om og hvor
lenge det er siden personen inntok stoffet.
Annet ledd tredje punktum innebærer at andre
tester enn foreløpig rustest gjennomføres av
andre enn polititjenestepersonene på stedet.
Helsepersonelloven § 12 pålegger lege, syke-

pleier, helsesekretær eller bioingeniør en plikt til å
foreta undersøkelser av personer ta blodprøve
etter begjæring fra politiet. Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i saker om ulovlig, men
ikke straffbar, bruk av narkotika. Den foreslåtte
bestemmelsen om undersøkelse av ruspåvirkning
innebærer at slike prøver bare skal skje når personen selv ønsker det eller samtykker til det. Det
anses derfor ikke nødvendig med en særskilt
hjemmel om helsepersonellets medvirkning til
slik testing utover den foreslåtte bestemmelsen i
politiloven.
Etter tredje ledd skal opplysninger om gjennomføringen og utfall av tiltak etter bestemmelsen nedtegnes. Dette vil kunne gjøres ved en innføring i politiets operative logg (såkalt PO-logg).

22.4.3 Merknad til ny § 9 c pålegg om
oppmøte for rådgivende enhet for
narkotikasaker:
Det vises til utredningens punkt 14.3.3 om pålegg
om oppmøte. I første ledd gis politiet kompetanse til
å gi pålegg om oppmøteplikt for rådgivende enhet
for narkotikasaker. Bestemmelsens anvendelsesområde er tilfeller der politiet anser det overveiende sannsynlig at en person har brukt narkotika,
eller hatt tilhørende befatning med narkotika.
Bestemmelsen omfatter også forsøk på erverv og
bruk, som skal forstås på samme måte som forsøkshandlinger etter straffeloven § 16. Uttrykket
«innehar» omfatter besittelse eller oppbevaring
som er straffri etter utkastets forslag til ny legemiddellov § 31 femte ledd eller straffeloven § 231 tredje
ledd. Det vises til utredningens kapittel 13 om den
nærmere grensedragningen for straffriheten.
Bestemmelsen er ikke til hinder for at det vurderes om det er rimelig grunn til å iverksette
etterforsking av et mulig straffbart forhold, jf.
straffeprosessloven § 224.
Som det fremgår av uttrykket «kan», gir
bestemmelsen politiet en skjønnsadgang i flere
retninger. Formålet må hovedsakelig være inngripen overfor personer med en aktuell bruk av narkotika, det vil si personer som på beslutningstidspunktet, eller kort tid før dette, er påvirket av narkotika eller innehar dette. Utvalget kan vanskelig
se at pålegget vil tjene sitt formål dersom det har
gått lang tid siden siste kjente tilfelle av bruk,
innehav eller erverv av narkotika. En yttergrense
vil formentlig være at det har gått ett år. Etter gjeldende rett foreldes straffansvaret for overtredelse
av legemiddelloven § 31 annet ledd, jf. § 24, etter
ett år, jf. straffeloven § 86 første ledd bokstav a.
Iverksettelse av en undersøkelse og pålegg etter
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de bestemmelsene som utvalget foreslår etter at
det har gått meget lang tid ville neppe være
formålstjenlig, og ville kunne oppfattes som misbruk av påleggsmyndigheten.
Et annet aspekt ved formålet er å bringe personer med et mulig udekket hjelpebehov i forbindelse med offentlige tjenester. Der en person nylig
har vært ilagt oppmøteplikt og det er registrert at
personen oppfylte plikten, bør det vurderes om er
hensiktsmessig ressursbruk å gi et nytt oppmøtepålegg, med tanke på ordningens formål. Det
samme vil kunne gjelde personer med kjent vedvarende rusproblematikk som etter politiets kunnskap er i kontakt med behandlingsapparatet. Selv
om politiet, etter å ha opplyst saken, ikke skulle
treffe vedtak om oppmøteplikt, er dette ikke til hinder for at det tas beslag i narkotika som eventuelt
er avdekket, jf. foreslått ny § 9 a fjerde ledd.
I andre ledd fremgår det at politiet har en
begrunnelsesplikt. Pålegg om oppmøte er et
enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det følger
av forvaltningsloven § 24 at slike vedtak skal
begrunnes. Begrunnelsen må således beskrive i
korte trekk bruken eller befatningen med narkotika som utgjør grunnlaget for vedtaket. Opplysningene som er lagt til grunn for vedtaket vil
kunne ha betydning for personen saken gjelder,
ettersom disse lagres hos politiet. Opplysningene vil ha betydning for rådgivningsenhetens
oppfølging av personen, og kan senere få betydning som underlag for politiets forvaltningsoppgaver, noe som taler for at opplysninger som nedtegnes i begrunnelsen i utgangspunktet bør
være verifisert gjennom bekreftelse fra personen
selv, eller undersøkelse og rustesting, se forslag
til ny §§ 9 a og b.
Vedtaket skal meddeles parten eller partens
foresatte/verge, og oversendes rådgivningsenheten. Skriftlig meddelelse til parten eller partens
foresatte/verge gjøres av politiet på den måten
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politiet anser mest hensiktsmessig. Det kreves
ikke at politiet gjennomfører forkynning, men
politiet bør forsikre seg om at meddelelsen er
mottatt. Se for øvrig forvaltningsloven § 27 om
underretning om vedtaket.
Politiet må påse at personer som ikke forstår
norsk, eller et annet språk som polititjenestepersonene på stedet snakker, forstår innholdet i
vedtaket.
I tredje ledd er det foreslått en hjemmel for
departementet til å gi forskrift med nærmere
regler om hvordan politiet skal behandle opplysninger i ovennevnte narkotikasaker. Utvalget har
lagt til grunn at det vil være rom for lokale variasjoner i hvilken løsning som velges for fastsetting
av oppmøtetidspunkt for rådgivningsenheten, se
punkt 16.3. En mulig løsning er at det på forhånd
fastsettes noen tidspunkter som politiet kan tildele
personen på stedet, slik at det går kort tid fra
møtet med politiet til oppmøtet skal skje for rådgivningsenheten. Lokale forskjeller mellom kommunene tilsier at det bør være en viss fleksibilitet i
reguleringen, og utvalget antar derfor at dette bør
løses gjennom forskriftsregulering og lokale samarbeidsavtaler.

22.4.4 Til politiloven § 30 om straff
Ettersom bestemmelsen om vedtak om oppmøteplikt er inntatt i politilovens andre kapittel, ville
politiloven § 30 nr. 1, jf. § 5, kunne medføre at
manglende etterkommelse av vedtaket medførte
et straffansvar. For å unngå et slikt resultat, som
ville være i strid med intensjonen til regjeringens
rusreform, foreslås det tilføyet et nytt annet ledd
til § 30 som fritar unnlatt etterkommelse av slike
vedtak fra straff.
Håndteringen av manglende etterlevelse av
vedtak om oppmøte er beskrevet i utredningens
punkt 15.9.
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Utvalgets forslag til lovendringer
23.1 Endring av legemiddelloven § 31
Legemiddelloven § 31 annet ledd skal lyde:
Erverv, besittelse og bruk av dopingmidler, jf.
§ 24 a første ledd, straffes med bøter eller fengsel
inntil 6 måneder, eller begge deler.
Endringen består i en strykning av ordene
«Besittelse og bruk av narkotika, jf. § 24 første
ledd, og».
Nytt femte ledd i legemiddelloven § 31 skal lyde:
Straff etter første ledd får ikke anvendelse på
overtredelse av bestemmelser gitt i medhold av
§ 22 annet ledd, eller overtredelse av § 24, ved
egen bruk av narkotika eller erverv eller besittelse
av narkotika til egen bruk. Kongen kan ved forskrift fastsette mengdebegrensninger for straffrihet etter denne bestemmelsen.

23.2 Endring av straffeloven § 231
Straffeloven § 231 nytt tredje ledd skal lyde:
Straff etter første og annet ledd får ikke anvendelse på erverv eller oppbevaring av narkotika til
egen bruk. Kongen kan ved forskrift fastsette
mengdebegrensninger for straffrihet etter denne
bestemmelsen.

23.3 Endringer i helse- og
omsorgstjenesteloven
Kapitteloverskriften til kapittel 7 skal lyde:
Kapittel 7. Individuell plan, koordinator, koordinerende enhet og rådgivende enhet for narkotikasaker.
Ny § 7-4 i helse- og omsorgstjenesteloven skal
lyde:
§ 7-4 Rådgivende enhet for narkotikasaker
Kommunen skal ha en rådgivende enhet for
narkotikasaker. Denne enheten skal ha ansvaret
for å møte personer som er ilagt oppmøteplikt
etter politiloven § 9 c.

Departementet kan i forskrift gi nærmere
bestemmelser om den rådgivende enheten, herunder kompetansekrav, organisering og tjenestens innhold, inkludert formidling til og samhandling med andre tjenester.

23.4 Endringer i politilovens annet
kapittel
23.4.1 Utkast til ny § 9 a om visitasjon
av person, gjenstand eller
oppbevaringssted
Ny bestemmelse i politiloven § 9 a skal lyde:
§ 9 a Visitasjon av person, gjenstand eller oppbevaringssted
Politiet kan visitere person, gjenstand eller oppbevaringssted, når det er overveiende sannsynlig at
personen innehar et stoff som etter regler med
hjemmel i legemiddelloven § 22 er å anse som
narkotika.
Uten personens samtykke kan visitasjon etter
paragrafen her bare skje etter beslutning av politimesteren eller den han bemyndiger. Dersom det
må antas at formålet med visitasjonen vil forspilles
ved opphold kan beslutningen treffes av politiet på
stedet. Det skal opplyses om hva saken gjelder og
hva visitasjonen omfatter.
Utfallet av visitasjonen skal nedtegnes snarest
mulig.
Politiet kan beslaglegge og tilintetgjøre narkotika som innehas uten lovlig adgang.
Departementet kan gi nærmere bestemmelser
om visitasjon og beslag i medhold av paragrafen
her.
23.4.2 Utkast til ny § 9 b om testing av
narkotikapåvirkning
Ny bestemmelse i politiloven § 9 b skal lyde:
§ 9 b Testing av narkotikapåvirkning
Politiet kan foreta en særskilt undersøkelse av
om det foreligger tegn og symptomer på påvirkning av et stoff som etter regler med hjemmel i
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legemiddelloven § 22 er å anse som narkotika, når
personen fremstår som påvirket av et slikt stoff og
det foreligger rimelig grunn til å bekrefte eller
avkrefte dette.
Dersom politiet anser det overveiende sannsynlig at personen er påvirket av narkotika, skal
personen få tilbud om å gjennomføre foreløpig
test som nevnt i vegtrafikkloven § 22 a første ledd
eller å fremstilles for utåndingsprøve, blodprøve,
spyttprøve og klinisk legeundersøkelse som nevnt
i vegtrafikkloven § 22 a annet ledd, for å søke å
fastslå eller avkrefte påvirkningen. Det samme
gjelder dersom politiet anser det overveiende
sannsynlig at personen har brukt narkotika, og
testing etter første punktum er egnet til å påvise
den tidligere bruken. Test, prøve eller undersøkelse etter første og annet punktum gjennomføres av personell som angitt i vegtrafikkloven
§ 22 a tredje ledd.
Opplysninger om gjennomføring og utfall av
tiltak etter paragrafen skal nedtegnes snarest
mulig. Departementet kan gi nærmere bestemmelser om beslutning og gjennomføring av tiltak
etter paragrafen.

Kapittel 23

23.4.3 Utkast til ny § 9 c om pålegg om
oppmøte for rådgivende enhet for
narkotikasaker
Ny bestemmelse i politiloven § 9 c skal lyde:
§ 9 c Pålegg om oppmøte for rådgivende enhet for
narkotikasaker
Politiet kan pålegge en person å møte hos rådgivende enhet for narkotikasaker når det er overveiende sannsynlig at personen har brukt, eller
forsøkt å bruke, stoff som etter regler med hjemmel i legemiddelloven § 22 er å anse som narkotika, eller at personen har ervervet, eller forsøkt å
erverve, eller innehar eller har innehatt et slikt
stoff til egen bruk.
Vedtak om møteplikt for rådgivende enhet
skal grunngis.
Departementet kan i forskrift gi nærmere
regler om vedtak etter bestemmelsen her, meddelelse av vedtaket, oversendelse av vedtaket til
rådgivende enhet i kommunen og politiets
behandling av opplysninger i slike saker.

23.4.4 Endring av § 30 om straff
Politiloven § 30 nytt annet ledd skal lyde:
Straff etter første ledd nr. 1 kommer ikke til
anvendelse på unnlatelse av å etterkomme pålegg
gitt i medhold av § 9 c første ledd.
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Kongeriket Norges Grunnlov 17. mai 1814
(Grunnloven)
Lov 31. mai 1900 nr. 5 om løsgjængeri, betleri og
drukkenskab (løsgjengerloven)
Lov 21. juni 1913 om ind- og utførsel av opium
m.m.
Lov 1. juni 1928 om opium m.v.
Lov 26. februar 1932 nr. 1 med endringslov av 26.
mai 1939 om edruelighetsnevnder og behandling av drikkfeldige
Lov 6. juli 1957 om endringer i lov om edruelighetsnevnder og behandling av drikkfeldige av
26. februar 1932
Midlertidig lov 21. juni 1963 om adgang til å kreve
avgift for parkering av kjøretøy
Lov 5. juni 1964 nr. 2 om sosial omsorg
Lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven)
Lov 10. februar 1967 nr. 10 om behandlingsmåten
i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov 14. juni 1968 om endrede straffebestemmelser for overtredelser av regler i lovgivningen
om narkotika m.m.
Lov 21. april 1972 nr. 18 om endringer i den alminnelige borgerlige straffelov 22. mai 1902 nr. 10.
Lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova)
Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i
straffesaker (straffeprosessloven)
Lov 12. juni 1981 nr. 62 om endringer i straffeloven
m.m. (reglene om betinget dømte, prøveløslatte
m.m., heving av strafferammen for grove narkotikalovbrudd, oppheving av livstidsstraffen)
Lov 3. juni 1983 nr. 54 om tannhelsetjenesten
(tannhelsetjenesteloven)
Lov 30. mars 1984 nr. 13 om lov om fylkeskommunalt ansvar for alkoholinstitusjonene m.v.
Lov 20. mai 1988 nr. 33 om politimyndighet i forsvaret
Lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)
Lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap (ekteskapsloven)

Lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester
m.v. (sosialtjenesteloven)
Lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester
(barnevernloven)
Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og
fylkeskommuner (kommuneloven)
Lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v.
(legemiddelloven)
Lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av
jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og
forstadsbane m.m. (jernbaneloven)
Lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)
Lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven)
Lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven)
Lov 12. januar 1995 nr. 4 om endringer i forvaltningsloven m.v.
Lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven)
Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)
Lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler
(husleieloven)
Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)
Lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten
m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)
Lov 2. juli 1999. nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven)
Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
(helsepersonelloven)
Lov 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff
mv. (straffegjennomføringsloven)
Lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m.
(helseforetaksloven)
Lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon
og mattrygghet mv. (matloven)
Midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning
med lokaler for injeksjon av narkotika
(sprøyteromsloven)
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Lov 2. juni 2004 nr. 64 om ordning med brukerrom
for inntak av narkotika (brukerromsloven)
Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven)
Lov 16. juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven)
Lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til
riket og deres opphold her (utlendingsloven)
Lov 19. juni 2009 nr. 69 om endringer i midlertidig
lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med
lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsloven) m.m. (endringslov sprøyteromsloven mv.)
Lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)
Lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven)
Lov 24. juni. 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og
omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
Lov 11. januar 2013 nr. 3 om statens innkrevingssentral (SI-loven)
Lov 20. juni 2014 nr. 42 om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)
Lov 12. august 2016 nr. 77 om verneplikt og tjeneste i forsvaret m.m. (forsvarsloven)
Lov 15. desember 2017 nr. 107 om statlig tilsyn
med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)
Lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
Lov 20. desember 2018 nr. 113 om endringer i
sprøyteromsloven m.m. (utvidelse av type
narkotiske stoffer m.m.)
Forskrifter
Forskrift 22. juni 1990 nr. 3963 alminnelig tjenesteinstruks for politiet (politiinstruksen)
Forskrift 1. desember 2001 nr. 1208 om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til
behandling i utlandet og om klagenemnd
(prioriteringsforskriften)
Forskrift 22. februar 2002 nr. 183 om straffegjennomføring
Forskrift 12. desember 2003 nr. 1938 om reglement for økonomistyring i staten
Forskrift 17. desember 2004 nr. 1661 om ordning
med brukerrom for inntak av narkotika
(brukerromsforskriften)
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Vedlegg 1

Vedlegg 1

Deltagere på Rusreformutvalgets innspillsmøter

1

Innledning

I henhold til sitt mandat har utvalget lagt opp til en
åpen arbeidsform og har drøftet sentrale temaer
med samt lyttet til en rekke enkeltpersoner, bruker- og interesseorganisasjoner og fagmiljøer for å
sikre at utvalget i sin utredning har ivaretatt ulike
perspektiver på rusreformen. Utvalget arrangerte
innspillsmøter der alle som ønsket det, kunne fremføre sitt syn i direkte møte med utvalget. Utvalget
arrangerte slike møter i Oslo, Stavanger, Bergen,
Trondheim og Tromsø. Oppslutningen om møtet i
Oslo var størst. Utvalget antar at årsaken til dette
både var at det var det første innspillsmøtet i forbindelse med Rusreformutvalgets arbeid, og at mange
organisasjoner med videre har representasjon i
Oslo.
I det følgende gjengis deltagere på innspillsmøtene i den rekkefølge de meldte seg på til de
respektive møter. Utvalget tar forbehold om at det
i enkelte tilfeller kan ha vært flere fra samme virksomhet som ga innspill til utvalget. Videre kan
noen virksomheter ha erstattet den personen som
var oppført som deltager, uten at deltakerlisten er
blitt endret.

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–

2
–
–
–
–
–
–
–

Innspillsmøte i Oslo
13. november 2018
Dagfinn Hessen Paust, nestleder, Foreningen
Tryggere Ruspolitikk
Jørn Kløvfjell Mjelva, organisasjonssekretær,
EmmaSofia
Anders Blixhavn, konstituert kommunikasjonssjef, Blå Kors
Knut Reinås, forbundsleder, Forbundet Mot
Rusgift
Aina Larsen, rådgiver i faglig yrkesseksjon
helse og sosial, Fagforbundet
Pernille Huseby mfl., fungerende generalsekretær, Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan
Jan Erik Bresil, leder, Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) avd. Oslo

–
–

3
–
–
–
–

Jan Gunnar Skoftedalen mfl., daglig leder,
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon
Ellen Rønning-Arnesen, byrådssekretær, Oslo
kommune
Karl Nafstad, Normal Norge
Bård Dyrdal, styreleder, Law Enforcement
Action Partnership (LEAP Scandinavia)
Hanne Cecilie Widnes mfl., generalsekretær,
IOGT Norge
Jan Vegard Pettersen, spesialrådgiver, fag- og
helsepolitisk avdeling, Norsk Sykepleierforbund (NSF)
Kjetil Vesteraas, daglig leder, Juvente
Joar Kaasa, brukerrepresentant, Det nytter! –
Stiftelsen KRAFT
Marte Yri Evensen, daglig leder, Stiftelsen
KRAFT
Roar Mikalsen, leder, Alliansen for en rettighetsorientert ruspolitikk (AROD)
Lars Lian mfl., faglig leder, Stiftelsen Fossumkollektivet
Knut Boe Kielland, forsker / faglig rådgiver,
Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP)
Talha Butt mfl., fungerende nestleder, Ungdom Mot Narkotika
Arild Knudsen, leder, Foreningen for Human
Narkotikapolitikk (FHN)
Lars Kristiansen, nestleder, Tryggere Ungdom
Terje Turøy, direktør, Stiftelsen Phoenix (på
vegne av Samarbeidsforum for Norske kollektiv)

Innspillsmøte i Stavanger
9. januar 2019
Trond Arne Ausdal, skribent og stuntreporter,
proLAR Nett
Randi Mobæk, avdelingssjef, Helse Stavanger
HF, Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling
Eivin Dahl, Helse Stavanger HF
Gudrun Wiik Larsen, styremedlem, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
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Anne Therese Buer mfl., daglig leder, Møteplassen Karmøy
Silje Gundersen, regionleder Rogaland og
Hordaland, A-larm
Lars Mikael Faksvåg, regionleder Agder, A-larm
Anne Synnøve Børtveit, kommunalsjef helse
og velferd, Stavanger kommune
Preben Sandanger, RIO, brukerutvalget i ARA
v/Helse Stavanger HF
Reidar Stokke, Rogaland A-senter
Oddgeir Høyekvam mfl., Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF)

Innspillsmøte i Bergen
14. februar 2019
Marit Barene, generalsekretær, DNT – Edru
Livsstil
Øystein Samsonsen, leder, Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF), avd. Hordaland
Ronny René Nielsen, RIO Rusmisbrukernes
Interesseorganisasjon
Ole Jørgen Lygren, proLAR
Bjørn Madsen, sosialpedagog, og Jan Fredrik
Oddekalv, miljøterapeut, videregående skoler i
Bergen
Rune Tjøsvold, utvalgssekretær, Ruspolitisk
råd i Bergen kommune
Lars Morten Lothe, stasjonssjef, Bergen sentrum politistasjon
Monica Johannesen Mørk, stasjonssjef,
Bergen Vest politistasjon
Lisa Holmås, Juvente

5
–
–
–
–
–

6
–
–
–
–
–

Innspillsmøte i Trondheim
13. mars 2019
John Melhus, Foreningen Tryggere Ruspolitikk – Trøndelag
Trond Andreassen, psykologspesialist, Blå
Kors, Lade behandlingssenter
Elin Larsen, brukerrepresentant, RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Ingunn Flakne Solberg, seniorrådgiver,
Fylkesmannen i Trøndelag
Hanne Blekkan, politibetjent, Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) avd. Trondheim

Innspillsmøte i Tromsø
10. april 2019
Carl Eliassen, brukerrepresentant, MARBORG
Vidar Hårvik, brukerrepresentant, MARBORG
Ola Sollie, rusavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Asbjørn Larsen, brukerrepresentant, RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Ragnar Nesvåg mfl., spesialist i psykiatri,
spesialrådgiver, Den norske legeforening
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Skriftlige innspill til Rusreformutvalget

1

Innledning

I henhold til sitt mandat har utvalget lagt til rette for
å få innspill fra sentrale aktører på rusfeltet samt
andre interessenter, organisasjoner med videre
som kan tenkes å bli berørt av rusreformen.
I tillegg til å sende skriftlig invitasjon til en
rekke organisasjoner, fagmiljøer og offentlige etater innen flere sektorer opprettet utvalget en nettside, rusreformutvalget.no, med anledning for
publikum til å sende innspill i form av e-post til
utvalget.
I tillegg har Rusreformutvalget bestilt en egen
utredning fra Politidirektoratet og bedt om særlige innspill både fra Folkehelseinstituttet, Kripos
med flere om ulike tema. Rusreformutvalget har
valgt å legge et utvalg av innkomne svar som digitale vedlegg til utredningen tilgjengelig på regjeringens nettsider.
Utvalget har gjennom utredningsperioden
mottatt i overkant av 80 skriftlige innspill. På
nettsiden er flere henvendelser imidlertid fra
samme person eller organisasjon. Innspillene er
ikke vedlagt rapporten, men kan leses i sin helhet på utvalgets hjemmeside. I tillegg til innspill
fra aktører som listes opp nedenfor, har utvalget
mottatt rundt 30 henvendelser fra privatpersoner, eller antatte privatpersoner, som dels var
anonyme og dels er blitt anonymisert av personvernhensyn.

2

–
–
–
–
–
–

Virksomheter som har gitt
innspill til Rusreformutvalget
i perioden 20. september 2018
til 17. november 2019
Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan
Advokatforeningen
Akan
Alarm
Alliansen for en rettighetsorientert ruspolitikk
(AROD)
Bergen kommune

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Blå Kors
Det Hvite Bånd
Det nytter! – Stiftelsen KRAFT
DNT – Edru Livsstil
EmmaSofia
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen (FO)
Folkeaksjonen for lovlige utsalgssteder for hasj
og marihuana (LUHM)
Forbundet mot rusgift (FMR)
Foreningen for Human Narkotikapolitikk
(FHN)
Foreningen Tryggere Ruspolitikk (FTR)
Forsvaret
Fylkesmannen i Trøndelag
Graveteamet på rusfeltet
Helsedirektoratet
IOGT
Ivareta
Juvente
KoRus Vest Stavanger
Kristiansand kommune
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk
helse (LPP)
LEAP Scandinavia
Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse
innen psykisk helse (NKROP)
Normal
Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF)
Norsk Sykepleierforbund (NSF)
Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus
Politiets Fellesforbund (PF)
proLAR
Rogaland A-senter
RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Samarbeidsforum for norske kollektiv
Sekretariatet for konfliktrådene
SLT-koordinatorer (felles innspill)
Songdalen kommune
Statens helsetilsyn
Stavanger kommune
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I tillegg fikk utvalget videreformidlet et åpent brev
til helseministeren fra en rekke fagpersoner i innog utland med en felles liste over anbefalinger

(«Public letter to the Norwegian Minister of
Health and Care Services: Key recommendations
for drug policy makers»).

Norges offentlige utredninger
2018
Arbeids- og sosialdepartementet:
NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern
NOU 2018: 8 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2018
Barne- og likestillingsdepartementet:
NOU 2018: 18 Trygge rammer for fosterhjem
Finansdepartementet:
NOU 2018: 1 Markeder for finansielle instrumenter
NOU 2018: 3 Krisehåndtering i forsikrings- og
pensjonssektoren
NOU 2018: 7 Ny lov om offisiell statistikk og
Statistisk sentralbyrå
NOU 2018: 9 Regnskapsførerloven
NOU 2018: 10 Nye prospektregler
NOU 2018: 12 Energiaksjer i Statens pensjonsfond
utland
NOU 2018: 17 Klimarisiko og norsk økonomi
Helse- og omsorgsdepartementet:
NOU 2018: 16 Det viktigste først

Justis- og beredskapsdepartementet:
NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i alle ledd
Kunnskapsdepartementet:
NOU 2018: 2 Fremtidige kompetansebehov I
NOU 2018: 13 Voksne i grunnskole- og videregående
opplæring
NOU 2018: 15 Kvalifisert, forberedt og motivert
Landbruks- og matdepartementet:
NOU 2018: 11 Ny fjellov
Nærings- og fiskeridepartementet:
NOU 2018: 5 Kapital i omstillingens tid
Samferdselsdepartementet:
NOU 2018: 4 Sjøveien videre

Bestilling av publikasjoner
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
www.publikasjoner.dep.no
Telefon: 22 24 00 00
Publikasjonene er også tilgjengelige på
www.regjeringen.no
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Mottagerliste for høringsbrev om Rusreformutvalget innstilling
NOU 2019:26 - Fra straff til hjelp
Actis
ADHD Norge
Afasiforbundet i Norge
Akademikerne
AKAN
Alliansen for en Rettighetsorientert Ruspolitikk (AROD)
A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling
Aleris Helse AS
Allmennlegeforeningen
Amnesty International Norge
Anonyme alkoholikere
Arbeid- og velferdsdirektoratet
Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund
Aurora - støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
Barn av rusmisbrukere - BAR
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Barneombudet
Barns beste. Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende
Bipolarforeningen
Biskopene
Blå Kors Norge
Borgestadklinikken
Brukerforeningen LAR-Nett Norge

Center for African Mental Health Promotion and Cultural Competence
Datatilsynet
Delta
Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Departementene
Det norske Diakonforbund
Direktoratet for e-helse
DNT – edru livsstil
Domstolsadministrasjonen

EmmaSofia

1

Erfaringssentrum
Fagforbundet
Fagrådet innen rusfeltet i Norge
Familieklubbene i Norge
Fellesorganisasjonen (FO)
Folkehelseinstituttet
Forbundet mot rusgift
Foreningen for human narkotikapolitikk
Foreningen for kroniske smertepasienter
Foreningen tryggere ruspolitikk
Forskerforbundet
Forskningsstiftelsen FAFO
Frelsesarmeen
Fri-Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Frilynt Norge
Frivillighet Norge
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Gatejuristen

Helsedirektoratet
Helseklage (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten)
Helsetjenestens Lederforbund
Helseutvalget for bedre homohelse
HERO/Avdeling for helseledelse og helseøkonomi
HIV-Norge
Hjernerådet
Human-Etisk Forbund
Hvite Ørn – interesse- og brukerorganisasjon for psykisk helse
Høyesterett
Informasjonssenteret Hieronimus
Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO
Institutt for aktiv psykoterapi (IAP)
Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi
Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi
Institutt for helse og samfunn HELSAM
Institutt for mentalisering
Institutt for psykoterapi
Institutt for samfunnsforskning
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
IOGT Norge
Islamsk Råd Norge
2

Ivareta – Pårørende berørt av rus
Ja, det nytter
Junior- og barneorganisasjonen JUBA
JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa
Juvente
Kirkens bymisjon
KirkerådetKompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT)
Kreftforeningen
Kriminalomsorgsdirektoratet
Kripos
KS

Lagmannsrettene
Landets fylkeskommuner
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets høgskoler med helsefaglig utdanning
Landets kommuner
Landets kontrollkommisjoner
Landets pasient- og brukerombud
Landets politidistrikt
Landets private sykehus
Landets regionale helseforetak
Landets regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
Landets regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Landets regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
Landets universiteter
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)Landsforeningen 1001
dager – mental helse under graviditet og etter fødsel
Landsforeningen for etterlatte ved selvmord - LEVE
Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
Landsforeningen mot seksuelle overgrep
Landsforeningen we shall overcome
Landsgruppen av helsesøstre, NSF
Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere
Landslaget for rusfri oppvekst
Law Enforcement Action Partnership (LEAP) Scandinavia
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legestudentenes rusopplysning
3

Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret
LISA-gruppene
MA –rusfri trafikk og livsstil
Marborg
Mental Helse Norge
Mental Helse Ungdom
Moreno-instituttet – Norsk psykodramainstitutt
NA – Anonyme Narkomane
Nasjonal kompetansetjeneste ROP
Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid - NAPHA
Nasjonalt senter for erfaritngskompetanse innen psykisk hels
Norges automobilforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Idrettsforbund
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Norges Juristforbund
Norges kristelige legeforening
Norges kvinne- og familieforbund
Normal Norge
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Farmaceutisk Selskap
Norsk Forbund for psykoterapi
Norsk Forening for barn og unges psykiske helse (N-BUP)
Norsk forening for kognitiv terapi
Norsk forening for palliativ medisin
Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM)
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Gestaltterapeut forening
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk karakteranalytisk institutt
Norsk Narkotikapolitiforening
Norsk Pasientforening
Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Presseforbund
4

Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Forening
Norsk Psykologforening
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Kvinners Sanitetsforening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Omsorgsjuss
Organisasjonen Voksne for Barn
Parat
Parat Helse
Pasientskadenemnda
Personskadeforbundet
Pion prostituertes Int.org. i Norge
Politidirektoratet
Politiets Fellesforbund
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
ProLAR
Psykiatrialliansen BIL
Pårørendealliansen
Pårørendesenteret
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Regjeringsadvokaten
Retretten
Rettspolitisk forening
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
RIO – Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
ROM – Råd og muligheter
Rustelefonen
Røde Kors
Rådet for legeetikk
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Samarbeidsforumet for norske kollektiver
Sametinget
Samisk nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsevern og rus (SANKS)
Sekretariatet for konfliktrådene
Selvhjelpsstiftelsen
Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP)
Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF)
Sentralenheten for fylkesnemndene
5

SINTEF Helse
Sivilombudsmannen
Skyggeutvalget
Spekter
Spillavhengighet Norge
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statstjenestemannsforbundet
Stiftelsen Angstringen Norge (ARN)
Stiftelsen KRAFT
Stiftelsen CRUX
Stiftelsen Fransiskushjelpen
Stiftelsen Golden Colombia
Stiftelsen Livet etter soning
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Stiftelsen Pinsevennenes evangeliesentre
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Stiftelsen Pårørendesenteret
Stiftelsen Wayback
Sysselmannen på Svalbard
Tekna
Trygg Trafikk
Tyrili Utvikling og prosjekt - stiftelse
Ung i trafikken – ingen venner å miste
Ungdom mot narkotika – UMN
Unio
Universitets- og høyskolerådet
USHT Akershus
USHT Aust-Agder
USHT Buskerud
USHT Finnmark
USHT Hedmark
USHT Møre og Romsdal
USHT Nordland
USHT Nord-Trøndelag
USHT Oppland
USHT Oslo
USHT Sør-Trøndelag
USHT Telemark
6

USHT Troms
USHT Vest-Agder
USHT Østfold
Utdanningsforbundet
Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte
Velferdsforskningsinstituttet NOVA
Verdighetssenteret
Veien Tilbake AS
Virke
Voksne for barn
Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

7

Fra: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) <mailer@utdanningsdirektoratet.no>
Sendt: fredag 20. desember 2019 13.22
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Emne: Høring om moderasjonsordninger i SFO

Vi foreslår å innføre to moderasjonsordninger for kommunale skolefritidsordninger, og foreslår følgende:
Ordning 1: Foreldrebetalingen for barn på 1.–2. årstrinn skal maksimalt utgjøre seks prosent av husholdningens samlede
personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktige kapitalinntekt.
Ordning 2: SFO for elever på 5.–7. årstrinn med særskilte behov skal være gratis for foreldrene.
Les mer om ordningene og svar på høringen her.
Høringsfristen er 20. februar 2020.
Denne e-posten er sendt fra en adresse som ikke er bemannet. Bruk post@udir.no for henvendelser til oss.
Vennlig hilsen
Utdanningsdirektoratet
Denne meldingen er sendt til:
Standard høringsliste
Kommuner
Grunnskoler
Statlige skoler
Departementene
Skattedirektoratet
Kopi til:
Fylkesmenn via FM-nett

I følge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

19/3633

08.01.2020

Høring - forenklingsforslag og justeringer i folketrygdlovens bestemmelser om
sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger)
Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i regelverket
for sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger). Forslagene innebærer i hovedsak
en forenkling av regelverket, blant annet for å legge til rette for ny modernisert
saksbehandlingsløsning, som er planlagt realisert i Arbeids- og velferdsetaten våren 2021.
Enkelte forslag innebærer også realitetsendringer.
Frist for å sende inn høringssvar er 8. april 2020.
Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2685016.
Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn
digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. Vi ber om at
høringsinstansene ved behov sørger for at høringsbrevet blir sendt eventuelle underliggende
instanser, etater, organisasjoner, forbund, foreninger mv. og at høringsinnspill fra disse blir
vedlagt.
Med hilsen
Ingvild Wold Strømsheim (e.f.)
avdelingsdirektør

Hilde Ingeborg Sætra
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevet signatur

Vedlegg
Postadresse
Postboks 8019 Dep
NO-0030 Oslo
postmottak@asd.dep.no

Kontoradresse
Akersgata 64
http://www.asd.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
983 887 457

Velferdspolitisk avdeling

Saksbehandler
Hilde Ingeborg Sætra
22 24 85 00

Høringsinstanser:
Akademikerne
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsforskningsinstituttet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA)
Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak (SAMFO)
Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)
Autismeforeningen i Norge
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barnekreftforeningen
Barneombudet
Cerebral Parese-foreningen
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske jordmorforening
Den norske legeforeningen
Direktoratet for arbeidstilsynet
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Finans Norge
Foreldre/foresatte til ME syke barn og unge
Foreningen for barnepalliasjon
Foreningen for hjertesyke barn
Foreningen for intensiv Stimulering av hjerneskadde (FISH)
Forskningsstiftelsen Fafo
Frischsenteret
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Handikappede Barns Foreldreforening
Helsedirektoratet
Institutt for samfunnsforskning
Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)
Jushjelpa i Midt-Norge
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
Kreftforeningen
KS
Landets fylkesmenn
Landets høgskoler
Landets kommuner
Landets pasientombud
Landets private sykehus
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet

Side
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LO-Kommune
LO-stat
M.E-Nettverket i Norge
ME-foreningen
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (OUS)
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Handikapforbund
Norges juristforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norsk Barnekirurgisk forening
Norsk Barnelegeforening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
Norsk pasientforening
Norsk Psykologforening
Norsk Revmatikerforbunds barne- og ungdomsavdeling (BURG Norge)
Norsk senter for menneskerettigheter (NIM)
Norsk Spielmeyer-Vogt Forening
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk Tourette Forening
Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Personskadeforbundet LTN
Pårørendealliansen
Regjeringsadvokaten
Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Sametinget
Samfunnsøkonomene
SMB Norge
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI )
Statens helsetilsyn
Statens pensjonskasse
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
Trygderetten
Uføres landsforbund
Uføres Landsorganisasjon
UNIO
Ups & Downs
Virke
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

Side
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Arbeids- og sosialdepartementet

Høringsnotat om forslag til forenklinger og justeringer i folketrygdlovens
bestemmelser om sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger)

Utstedt 8. januar 2020
Høringsfrist 8. april 2020
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1 Innledning og bakgrunn
Et viktig mål for regjeringen å sikre gode, brukervennlige tjenester til innbyggerne, mest
mulig effektiv ressursbruk og minst mulig byråkrati i offentlig forvaltning. For å oppnå
dette, vil regjeringen legge til rette for at offentlige oppgaver og interne arbeidsprosesser i
forvaltningen skal digitaliseres så langt det er mulig. Arbeidet med utvikling av ny IKTløsning i Arbeids- og velferdsetaten er sentralt i dette arbeidet.
Store deler av Arbeids- og velferdsetatens IKT-løsninger fornyes som ledd i
moderniseringsarbeidet i Arbeids- og velferdsetaten de neste årene. Dette gjøres for å
kunne levere bedre tjenester til befolkningen, effektivisere arbeidsprosesser og for å
forbedre saksbehandlingen. Det er i tråd med Regjeringens digitaliseringsstrategi for
offentlig sektor 2019-2025 – Én digital offentlig sektor, som er en oppfølging av
Stortingsmeldingen Digital agenda (2015-2016). Stadige flere brukere foretrekker og
forventer digitale løsninger, samtidig som digitale løsninger reduserer ressursbruken hos
Arbeids- og velferdsetaten. Nye løsninger skal så langt det er mulig baseres på
selvbetjeningsløsninger og automatiserte vedtaksprosesser. Der dagens regelverk ikke er
utformet på en måte som legger til rette for digitalisering- og automatisering, krever økt
automatisering tilpasninger i regelverket.
Ny saksbehandlingsløsning på foreldrepenger og svangerskapspenger er ferdigstilt av
Arbeids- og velferdsetaten. Etaten er nå i ferd med å utvikle ny saksbehandlingsløsning
for sykepenger og stønad ved barns og andre nærståendes sykdom (pleiepenger mv.).
Automatisering av behandling av sykepengesaker vil gi store gevinster, da denne ytelsen
omfatter et stort antall saker. I 2018 ble det behandlet ca. 700 000 sykepengesaker.
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I dette høringsnotatet foreslår Arbeids- og sosialdepartementet enkelte endringer i
folketrygdloven kapittel 8 "Sykepenger" for å legge til rette for å effektivisere, digitalisere
og automatisere saksbehandlingen i ny saksbehandlingsløsning som er planlagt realisert
våren 2021. Forslagene innebærer ingen endringer i kompensasjonsnivå for sykepenger
eller økt belastning for arbeidsgiver. Departementet foreslår i tillegg enkelte andre
endringer av mer lovteknisk art.
Forslagene i høringsnotatet vil ikke være i konflikt med personvernforordningen (EU
2016/679).
Departementet vil ta stilling til fra hvilke tidspunkt det kan være aktuelt å iverksette
lovendringsforslagene etter høringen. Departementet legger til grunn at endringene som
beskrevet i 2.6 og 2.7 kun vil gjøres gjeldende for nye tilfeller, mens endringene beskrevet
i 2.3 og 2.4 gjøres gjeldende for personer som allerede har fått sykepenger, men som skal
vurderes mot bestemmelsene i folketrygdloven §§ 8-7 fjerde ledd og 8-9 tredje ledd etter
ikrafttredelsen. De øvrige endringene antas å kunne gjøres gjeldende for både løpende og
nye tilfeller.

2 Forslag til endringer i regelverket for sykepenger
(folketrygdloven kapittel 8)
2.1 Innledning
Retten til sykepenger følger av folketrygdloven kapittel 8. Formålet med sykepenger er å
kompensere for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive personer som er arbeidsuføre på
grunn av sykdom eller skade. Det er videre krav om minst fire ukers forutgående
yrkesaktivitet (opptjeningstid), og at inntektsgrunnlaget minst må svare til halvparten av
folketrygdens grunnbeløp (G), for at man skal få rett til sykepenger. Per 1. mai 2019 er
0,5 G lik 49 929 kroner. Sykepenger skal graderes dersom den sykmeldte delvis kan
arbeide. Sykepenger kan graderes ned til 20 prosent.
Sykepengene blir beregnet ut fra inntekten en nærmere bestemt periode før vedkommende
ble syk (sykepengegrunnlaget). Sykepengegrunnlaget kan ikke overstige seks ganger
folketrygdens grunnbeløp (G), og maksimalt sykepengegrunnlag er 599 148 kroner (per 1.
mai 2019).
For arbeidstakere beregnes sykepengene etter ulike regler i arbeidsgiverperioden (etter §
8-28 de første 16 fraværsdagene) og trygdeperioden (etter § 8-30 fra 17. fraværsdag).
Sykepenger til arbeidstakere gis med 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra første
fraværsdag. Sykepenger til frilansere gis med 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17.
fraværsdag. Selvstendig næringsdrivende gis sykepenger med 80 prosent av grunnlaget fra
17. fraværsdag. Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan mot særskilt premie tegne
forsikring som kan gi rett til tilleggssykepenger med 100 prosent kompensasjon fra første
fraværsdag.
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Sykepenger fra trygden ytes som hovedregel i 248 dager (tilsvarer 52 uker). For
arbeidstakere dekker arbeidsgiver sykepenger de første 16 fraværsdagene, mens frilansere
og selvstendig næringsdrivende må dekke disse selv (ventetid) med mindre de har tegnet
forsikring for tilleggssykepenger. En sykepengedag telles uavhengig om det tas ut fulle
eller graderte sykepenger.
Den sykmeldte har en plikt til å gi opplysninger til arbeidsgiveren og Arbeids - og
velferdsetaten om egen funksjonsevne, og til å bidra med hensiktsmessige tiltak for å
utprøve funksjonsevnen. Medvirkningsplikten gjelder også utarbeiding og gjennomføring
av oppfølgingsplaner, samt deltakelse i dialogmøter med arbeidsgiver og ev. sykmelder
(behandlende lege). Det foreligger også en plikt for den sykmeldte så tidlig som mulig og
senest inne åtte uker, å prøve seg i aktivitet (aktivitetsplikt) unntatt når medisinske
grunner klart er til hinder for slik aktivitet. Brudd på disse pliktene kan føre til at
sykepengene faller bort.

2.2 Krav til aktivitet og krav til medvirkning samles i én
bestemmelse (folketrygdloven § 8-4 og § 8-8)
2.2.1

Bakgrunn og gjeldende rett

Etter folketrygdloven § 8-4 andre ledd foreligger det en aktivitetsplikt for den som er
sykmeldt. Det innebærer at den sykmeldte så tidlig som mulig og senest innen åtte uker
skal prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet, unntatt når medisinske grunner klart er til hinder
for slik aktivitet. Det kan unntaksvis likevel ytes sykepenger utover åtte uker dersom
arbeidsrelaterte aktiviteter ikke kan gjennomføres på arbeidsplassen.
Etter folketrygdloven § 8-8 har den som er sykmeldt en plikt til medvirkning.
Medvirkningsplikten innebærer at den sykmeldte har plikt til å gi opplysninger til
arbeidsgiveren og Arbeids- og velferdsetaten om egen funksjonsevne og bidra til at
hensiktsmessige tiltak for å tilrettelegge arbeidet og utprøving av funksjonsevnen blir
utredet og iverksatt. Det vises også til den generelle opplysningsplikten som følger av
folketrygdloven § 21-3. Den sykmeldte plikter videre å medvirke ved utarbeiding og
gjennomføring av oppfølgingsplaner og delta i dialogmøter som nevnt i arbeidsmiljøloven
§ 4-6 og folketrygdloven § 8-7 a.
Retten til sykepenger faller bort dersom den sykmeldte uten rimelig grunn nekter å gi
opplysninger eller medvirke til utredning, eller uten rimelig grunn nekter å ta imot tilbud
om behandling, rehabilitering, tilrettelegging av arbeid og arbeidsutprøving eller
arbeidsrettede tiltak. Det vises også til den generelle bestemmelsen i folketrygdloven §
21-8 om bortfall av ytelse på grunn av skjødesløshet med helse mv. Retten faller videre
bort dersom den sykmeldte uten rimelig grunn unnlater å medvirke ved utarbeiding og
gjennomføring av oppfølgingsplaner eller unnlater å delta i dialogmøter som nevnt i over.
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2.2.2 Departementets vurderinger og forslag
Aktivitetsplikt og medvirkningsplikt er i dag hjemlet i to ulike bestemmelser, henholdsvis
folketrygdloven § 8-4 andre ledd og § 8-8. Begge pliktene har bortfall av sykepenger som
reaksjonsform.
Folketrygdloven § 8-4 stiller krav om arbeidsuførhet for å få rett til sykepenger. I
bestemmelsens andre ledd stilles krav om at den sykmeldte skal være i arbeidsrelatert
aktivitet for å få utbetalt sykepenger (aktivitetsplikten). Kravet gjelder i hele
sykefraværsperioden, og Arbeids- og velferdsetaten skal til enhver tid vurdere om den
sykmeldte fyller dette kravet. Ved åtte uker skal den sykmeldte være i arbeidsrelatert
aktivitet, unntatt når medisinske grunner eller forhold på arbeidsplassen klart er til hinder
for slik aktivitet. På tilsvarende vis gjelder medvirkningsplikten etter § 8-8 gjennom hele
sykefraværsperioden, og er en forutsetning for rett til sykepenger. Det er derfor lite
hensiktsmessig at disse kravene er hjemlet i to ulike bestemmelser.
Departementet anser det mer oversiktlig og ryddig å samle krav til aktivitet og
medvirkning i løpet av sykeperioden i samme bestemmelse. Departementet foreslår at
aktivitetsplikten som i dag er hjemlet i § 8-4 andre ledd flyttes til § 8-8, med noen
språklige justeringer av teksten. Dette vil gi bedre sammenheng i regelverket og gjøre det
lettere å følge opp bruker og håndheve bestemmelsene. Videre vil det harmonisere bedre
med regelverket for arbeidsavklaringspenger, hvor aktivitetsplikten og
medvirkningsplikten er hjemlet i én bestemmelse, folketrygdloven § 11-7 første og andre
ledd. Det vil også gjøre det enklere å forstå hva som ligger i aktivitetsplikt og
medvirkningsplikt og hva som forventes av den sykmeldte.
2.2.3 Økonomiske og administrative konsekvenser
Den foreslåtte endringen er av lovteknisk art og innebærer en forenkling av regelverket.
Endringen vil ikke ha administrative konsekvenser utover å lette saksbehandlingen.
Endringen vil heller ikke ha økonomiske konsekvenser.

2.3 Oppheving av unntaket om krav til medisinsk dokumentasjon
av arbeidsuførhet (folketrygdloven § 8-7)
2.3.1 Bakgrunn og gjeldende rett
Det er et vilkår for sykepenger at medlemmet er arbeidsufør på grunn av en
funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade, se folketrygdloven § 8-4
første ledd. Etter folketrygdloven § 8-4 andre ledd kreves det at den sykmeldte så tidlig
som mulig og senest innen åtte uker deltar i arbeid eller arbeidsrelatert aktivitet
(aktivitetsplikt). Dette gjelder ikke når medisinske grunner klart er til hinder for slik
aktivitet eller arbeidsrelaterte aktiviteter ikke kan gjennomføres på arbeidsplassen . Som
eksempel på tilfeller der det gis unntak fra aktivitetsplikten er når medlemmet er innlagt i
helseinstitusjon, eller i tilfeller der det ikke er mulig å tilrettelegge på arbeidsplassen.
Aktivitetskravet gjelder gjennom hele sykefraværsperioden, men ved sykmelding ut over
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åtte uker har Arbeids- og velferdsetaten en særskilt plikt til å vurdere om aktivitetskravet
er oppfylt, eller om det er medisinske grunner som klart er til hinder for å være i aktivitet.
Etter folketrygdloven § 8-7 fjerde ledd må det senest ved åtte ukers arbeidsuførhet
foreligge en legeerklæring som dokumenterer at medisinske grunner er til hinder for at
arbeidsrelaterte aktiviteter kan iverksettes.
I § 8-7 femte ledd er det gjort unntak for tre tilfeller der sykepengene likevel kan utbetales
uten en slik legeerklæring. Dette gjelder:
a) dersom medlemmet er innlagt i helseinstitusjon,
b) dersom lidelsen er så alvorlig at en ikke kan regne med at medlemmet blir arbeidsfør
igjen, eller
c) dersom medlemmet forventes å bli friskmeldt innen kort tid.
Unntakene som er nevnt er tilfeller der det som hovedregel gis unntak fra aktivitetskravet.
2.3.2 Departementets vurdering og forslag
Arbeids- og velferdsetaten må i hver enkelt sak vurdere om aktivitetskravet i § 8-4 andre
ledd er oppfylt, eller om det foreligger medisinske grunner som klart er til hinder for
arbeidsrettet aktivitet. Etaten må derfor ha nødvendig dokumentasjon fra lege i alle saker
for å kunne vurdere aktivitetskravet i § 8-4 andre ledd.
I den elektroniske løsningen er derfor krav om legeerklæring lagt inn som obligatorisk
svarfelt som må fylles ut av sykmelder ved syv ukers fravær.
I dag sendes 90 prosent av alle sykmeldinger inn elektronisk/digitalt fra sykmelder til
Arbeids- og velferdsetaten. De aller fleste fastleger sender inn sykmelding digitalt.
Det er for det meste sykehusleger og andre spesialister som ikke sender inn sykmeldingen
digitalt. De fleste av de som ikke sender inn sykmeldingen digitalt, benytter likevel den
digitale sykmeldingsløsningen, slik at de får opp utfyllende medisinsk dokumentasjon som
obligatorisk svarfelt på sykmeldingsblanketten, men blanketten skrives ut på papir og gis
til pasienten.
Det å stille likt krav til dokumentasjon i alle sykepengesaker, vil bety at sykmelder ikke
trenger å ta stilling til om tilfellet faller inn under unntaksbestemmelsen, men skal sende
dokumentasjon i alle saker.
Å oppheve unntaket fra krav om legeerklæring i § 8-7 femte ledd vil sikre medisinsk
dokumentasjon i alle saker, slik at Arbeids- og velferdsetaten kan vurdere aktivitetskravet.
Endringen vil videre være i harmoni med dagens praksis for innsending av digitale
sykmeldinger. Endringen vil tilrettelegge for høyere grad av automatisk saksbehandling,
og det vil ikke være behov for å lage funksjonalitet for unntak.
Departementet foreslår derfor å oppheve unntaket fra å sende legeerklæring i § 8-7 femte
ledd. Dette vil sikre at Arbeids- og velferdsetaten har de nødvendige opplysningene for å
kunne vurdere aktivitetskravet i alle saker.
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2.3.3 Økonomiske og administrative konsekvenser
Den foreslåtte endringen innebærer en forenkling av regelverket og vil medføre mindre
kompleksitet i utvikling av ny systemløsning. Den medisinske vurderingen som kreves
ved åtte ukers tidspunktet er innarbeidet i den digitale sykmeldingen. Sykmeldere som
ikke benytter seg av digital sykmeldingsblankett vil få noe merarbeid ved å måtte sende
inn legeerklæring i alle saker, men vil på den annen side slippe å vurdere i hver enkelt sak
hvorvidt det skal utarbeides legeerklæring eller ikke. Som nevnt benytter de aller fleste
fastleger i dag digital sykmeldingsblankett. Samlet sett vil ikke endringen ha
konsekvenser av betydning for sykmelder. Den vil ikke påvirke den sykmeldte. Endringen
vil ikke ha administrative konsekvenser for etaten utover å lette og effektivisere
saksbehandlingen, samt tilrettelegge for automatisert saksbehandling.
Endringen vil heller ikke ha økonomiske konsekvenser for stønadsbudsjettet.

2.4 Presisering av rett til sykepenger i en begrenset periode
under opphold i utlandet utenfor EØS-området
(folketrygdloven § 8-9 tredje ledd)
2.4.1 Bakgrunn og gjeldende rett
Det er et vilkår for å få rett til sykepenger at man er medlem av folketrygden og oppholder
seg i Norge, jf. folketrygdloven § 8-9 første ledd.
Det gjelder særlige regler for rett til sykepenger under opphold i EØS-området etter
forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009. For personer som er omfattet av
trygdeforordningen, vil opphold i andre EØS-land likestilles med opphold i Norge.
Sykepenger kan ikke avslås bare med den begrunnelse at man skal oppholde seg i et annet
EØS-land. Vilkårene for rett til sykepenger i utlandet etter unntakene i § 8-9 andre og
tredje ledd, se nedenfor, er for denne gruppen kun relevant å vurdere ved opphold i land
utenfor EØS. Vilkårene i folketrygdloven for øvrig for å motta sykepenger må være
oppfylt, for eksempel kravene til aktivitet (§ 8-4) og medvirkning (§ 8-8) for å komme
tilbake i jobb.
Etter folketrygdloven § 8-9 andre ledd kan det ytes sykepenger i utlandet til en person
som er pliktig medlem av folketrygden etter særlige bestemmelser, som f.eks. utsendte i
den norske stats tjeneste, og til personer som er frivillige medlemmer i folketrygden under
opphold i utlandet. Det kan også ytes sykepenger til en person som er innlagt i
helseinstitusjon for norsk offentlig regning, eller som får oppholdet dekket etter avtale
med et annet land om trygd.
Etter folketrygdloven § 8-9 tredje ledd kan et medlem etter søknad også ellers få
sykepenger i en "begrenset periode" under opphold i utlandet. Medlemmet må godtgjøre at
utenlandsoppholdet ikke vil forverre helsetilstanden, forlenge arbeidsuførheten eller
hindre Arbeids- og velferdsetatens kontroll og oppfølging.
Retten til å beholde sykepenger under et begrenset opphold i utlandet beror i dag på en
skjønnsmessig vurdering som gjøres av Arbeids- og velferdsetaten. Det må i hvert enkelt
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tilfelle tas stilling til hva som skal regnes som en "begrenset periode", om
utenlandsoppholdet vil kunne forverre helsetilstanden, forlenge arbeidsuførhet eller hindre
oppfølging. Søknadsprosessen er lik uavhengig av lengden på oppholdet.
Arbeids- og velferdsetaten behandler hvert år et stort antall søknader om å beholde
sykepenger under opphold i utlandet etter denne bestemmelsen.
Departementet viser for øvrig til at det ikke ytes sykepenger fra trygden under lovbestemt
ferie (etter ferieloven) og permisjon. Dette framgår av folketrygdloven § 8-17 siste ledd.
2.4.2 Departementets vurderinger og forslag
Departementet foreslår at den begrensede perioden det kan gis rett til sykepenger under
utenlandsopphold etter § 8-9 tredje ledd, settes til totalt fire uker innenfor en tolv
måneders periode.
Bestemmelsen praktiseres i dag slik at et opphold på ca. fire uker er å regne som "en
begrenset periode". Rettspraksis gir imidlertid ikke en entydig standard på hva som ligger
i begrepet "begrenset periode". Trygderetten har i flere kjennelser sagt at det må en
individuell vurdering til i hvert enkelt tilfelle. Det vises til TRR-2013-756 hvor
Trygderetten blant annet uttalte følgende:
"I praksis har man godtatt et opphold på fire uker i utlandet som en «begrenset periode» i
henhold til folketrygdloven § 8-9 tredje ledd."
Forslaget til endring harmoniserer også med regelverket som gjelder for å motta
arbeidsavklaringspenger under utenlandsopphold, se folketrygdloven § 11-3 tredje ledd.
Det er der satt en grense på fire uker per kalenderår. Også for arbeidsavklaringspenger
gjelder det de samme særlige regler under opphold i EØS-området etter forordning (EF)
nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 som for sykepenger (se punkt 2.4.1).
I § 8-9 tredje ledd andre punktum framgår det at medlemmet må godtgjøre at
utenlandsoppholdet ikke vil forverre helsetilstanden, forlenge arbeidsuførheten eller
hindre Arbeids- og velferdsetatens kontroll og oppfølging. Det er ikke tydelig hva det
betyr at den sykmeldte må godtgjøre at oppholdet ikke vil forverre helsetilstanden eller
forlenge arbeidsuførheten.
Det er et ønske om at sykmeldte skal komme raskest mulig tilbake i jobb. Det er da viktig
at hver enkelt får den behandling og gjennomfører den aktivitet som skal til for å lykkes
med å komme tilbake i arbeidslivet. Det er ikke ønskelig at et utenlandsopphold skal
medføre at nødvendig aktivitet og behandling må utsettes. Departementet foreslår å endre
loven slik at det i stedet framgår at det er en forutsetning for å få rett til sykepenger under
utenlandsopphold at det er avklart med arbeidsgiver og sykmelder at utenlandsoppholdet
ikke vil være til hinder for planlagt aktivitet og behandling. Dette vil gjøre bestemmelsen
lettere å forstå og forvalte.
Gjeldende vilkår om at utenlandsoppholdet ikke vil hindre Arbeids- og velferdsetatens
oppfølging og kontroll videreføres med noen språklige endringer.
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Pleiepenger beregnes på samme måte som sykepenger. Bestemmelsene i folketrygden § 8 9 er gjort gjeldende også for ytelser etter kapittel 9 (omsorgspenger, opplæringspenger og
pleiepenger), se § 9-4. Det er som hovedregel et vilkår om å oppholde seg i Norge for å få
rett til ytelse etter kapittel 9.
EØS-avtalen medfører at opphold i andre EØS-land likestilles med opphold i Norge for
dem som er omfattet av avtalen (se punkt 2.4.1).
I § 9-4 er det direkte regulert at med "begrenset periode" menes åtte uker i løpet av en tolv
måneders periode for mottaker av ytelser etter kapittel 9. Forskjellen mellom sykepenger
og pleiepenger på dette området skyldes at det for mottakere av pleiepenger ikke er noe
krav om å være i arbeidsrettet aktivitet.
Som følge av endringene i § 8-9, foreslår departementet en språklig endring i § 9-4 for å
videreføre dagens bestemmelse om at det kan gis rett til pleiepenger mv i utlandet inntil
åtte uker i løpet av en tolv måneders periode. Videre foreslås at det i § 9-4 presiseres at
mottakeren må melde fra til Arbeids- og velferdsetaten om utenlandsopphold, men at det
ikke lenger skal være plikt til å søke om dette, slik reglene er i § 8-9. For ytelser etter
kapittel 9, er det ikke krav til aktivitet eller oppfølging av bruker på samme måte som når
det gjelder sykepenger, og melding anses derfor å være tilstrekkelig.
2.4.3 Økonomiske og administrative konsekvenser
Da endringene i stor grad er presisering av gjeldende praksis, vil de ikke ha økonomiske
konsekvenser av betydning.
For den sykmeldte vil det være en fordel med et tydelig regelverk som er lett å forholde
seg til. Det vil ikke være tvil om hva som kan forventes å få godkjent av lengde på
utenlandsopphold ved søknad om utenlandsopphold etter § 8-9 tredje ledd. Videre vil det
være tydeligere hva som ellers skal til for få innvilget oppholdet.
For Arbeids- og velferdsetaten vil saksbehandlingen bli mindre skjønnspreget, enklere og
mer effektiv, noe som vil sikre likere behandling av sakene. Videre vil endringene
muliggjøre automatisering av saksbehandlingen, og dermed medføre en vesentlig
tidsbesparing for Arbeids- og velferdsetaten. Saksbehandlingstiden forventes dermed å bli
kortere. Etaten behandlet om lag 30 000 søknader om å beholde sykepenger under
utenlandsopphold i 2016. Med utgangspunkt i dette antall saker, anslås det at det vil kunne
gi en besparelse i administrative kostnader på i størrelsesorden 1-2 millioner kroner i året.

2.5 Antall sykepengedager (folketrygdloven § 8-12)
Arbeidsgiver betaler sykepenger til en arbeidstaker de første 16 fraværsdagene
(arbeidsgiverperioden), mens trygden betaler fra 17. fraværsdag (trygdeperioden).
Frilansere og selvstendig næringsdrivende som ikke har tegnet særskilt forsikring, får
først betalt sykepenger fra trygden fra 17. fraværsdag og de første 16 dagene må dekkes
selv (ventetid). Trygdeperioden varer i 248 dager (52 uker). Dette følger av
folketrygdloven § 8-12 første ledd som sier at når en arbeidstaker, selvstendig
næringsdrivende eller frilanser har mottatt sykepenger fra trygden i til sammen 248 dager
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i de siste tre årene, opphører retten til sykepenger fra trygden. Videre sier bestemmelsen i
første ledd siste punktum at dersom trygden yter sykepenger i de første 16 kalenderdagene
eller to ukene, ytes det sykepenger i opptil 260 dager.
Arbeidsgiverperioden og ventetiden for rett til sykepenger for selvstendig
næringsdrivende og frilansere var tidligere to uker, men er nå 16 dager. Det er ingen
grupper som har ventetid i to uker før det gis rett til sykepenger fra trygden og hvor
trygden likevel kan yte sykepenger fra første til 14. fraværsdag, dvs. i to uker slik som
formuleringen i folketrygdloven § 8-12 første ledd siste punktum åpner for.
Formuleringen «de første 16 kalenderdagene eller to ukene» i § 8-12 første ledd er
misvisende, da det ikke lenger forekommer tilfeller hvor trygden yter sykepenger for de
første to ukene, og departementet foreslår derfor å fjerne formuleringen.
Forslaget er en lovteknisk endring og har ingen økonomiske eller administrative
konsekvenser.

2.6 Benytte rett til sykepenger før rett til arbeidsavklaringspenger
(folketrygdloven § 8-48 og § 11-27)
2.6.1 Bakgrunn og gjeldende rett
Reglene for rett til sykepenger er beskrevet under punkt 2.1. En person som har fått
nedsatt arbeidsevne med minst 50 prosent kan ha rett til arbeidsavklaringspenger. Det er et
vilkår at sykdom, skade eller lyte er en vesentlig medvirkende årsak til at arbeidsevnen er
nedsatt, og at vedkommende har behov for aktiv behandling eller arbeidsrettede tiltak for
å skaffe seg eller beholde arbeid. Arbeidsuførheten må altså være av en viss varighet.
Ytelsen beregnes ut fra tidligere inntekt og gis med 66 prosent av inntekt opp til seks
ganger grunnbeløpet. Til personer som har hatt lav eller ingen arbeidsinntekt, gis ytelsen
etter minstesatsen som er på to ganger grunnbeløpet (2 G).
I en del saker vil en person fylle vilkårene for begge ytelsene. Det gjelder for eksempel
der vedkommende er i jobb, har blitt minst 50 prosent arbeidsufør pga. funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade, og han eller hun har behov for
medisinsk behandling for å bli frisk.
Det følger av folketrygdloven § 8-48 andre ledd at den som samtidig fyller vilkårene for
både sykepenger og arbeidsavklaringspenger, har rett til den høyeste av ytelsene. I § 1127 står det at dersom et medlem har rett til arbeidsavklaringspenger og samtid ig fyller
vilkårene for å få en annen folketrygdytelse som skal dekke det samme inntektstapet i det
samme tidsrommet, kan han eller hun velge ytelse.
Dagens § 8-48 gir anvisning på at når man har rett til sykepenger, skal vilkårene i kapittel
11 om arbeidsavklaringspenger også prøves, fordi man har rett til å velge ytelse.
Konsekvensen av denne valgretten er at alle søknader om sykepenger i prinsippet skal
prøves etter reglene om arbeidsavklaringspenger i kapittel 11, og at alle søknader om
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arbeidsavklaringspenger også skal vurderes for sykepenger, slik at man skal ha anledning
til å velge ytelse i situasjoner der vilkårene for begge ytelsene er oppfylt.
I de aller fleste tilfeller vil sykepenger utgjøre den høyeste ytelsen, og i praksis blir de
fleste søknader om sykepenger kun vurdert etter bestemmelsene om sykepenger i
folketrygdloven kapittel 8. Hvis vilkårene er oppfylt, er det sykepenger som blir utbetalt.
Fram til 1. oktober 2017 ble sykepenger til selvstendig næringsdrivende gitt med 65
prosent av tidligere inntekt, dvs. ett prosentpoeng lavere enn for arbeidsavklaringspenger.
Kompensasjonsgraden er siden økt, og er fra 1. oktober 2019 på 80 prosent. Dermed
utgjør sykepenger i normaltilfellene den høyeste ytelsen også for selvstendig
næringsdrivende.
Det er kun i tilfeller der sykepengegrunnlaget er lavt, for eksempel dersom søker har vært
inaktiv en periode, er arbeidsledig eller har en deltidsstilling, at etaten vurderer om bruker
har rett til arbeidsavklaringspenger.
For å få rett til sykepenger er det et vilkår at man har et inntektsgrunnlag for sykepenger
(sykepengegrunnlag) som på årsbasis utgjør minst 50 prosent av grunnbeløpet (0,5 G).
Dersom man ikke har vært i arbeid, eller har et sykepengegrunnlag på under 0,5 G fyller
man ikke vilkårene for å få rett til sykepenger. Arbeidsavklaringspenger vil da være den
aktuelle ytelsen å søke om ved arbeidsuførhet på grunn av sykdom og skade.
2.6.2 Departementets vurderinger og forslag
Retten til å motta den høyeste ytelsen når man samtidig fyller vilkårene for både
sykepenger og arbeidsavklaringspenger kompliserer og forlenger saksbehandlingen, og
vanskeliggjør en automatisert saksbehandling. Ordningen medfører behov for ekstra
utredning og ekstra dialog med medlemmet. Regelverket gjør det også uforutsigbart for
medlemmene hva de vil få utbetalt i ytelse.
Utvelgelse av søknader om sykepenger (kapittel 8) som også prøves etter regler for
arbeidsavklaringspenger (kapittel 11), og motsatt, skjer i dag manuelt i Arbeids- og
velferdsetaten. I saker der retten til ytelse er oppfylt etter begge regelsett, blir medlemmet
spurt om hvilken av ytelsene han eller hun foretrekker.
I mange tilfeller vil det være til medlemmets fordel om retten til sykepenger benyttes fullt
ut, selv om nivået på arbeidsavklaringspengene er noe høyere. Arbeidsavklaringspenger
ytes som hovedregel i tre år. Dersom man ikke først benytter retten til sykepenger (i inntil
et år), faller ett år med inntektssikring bort. Sykepenger gir også opptjening av rett til
andre ytelser som dagpenger, svangerskapspenger, omsorgspenger, pleiepenger og
opplæringspenger, mens mottak av arbeidsavklaringspenger ikke gir tilsvarende
opptjening. Både sykepenger og arbeidsavklaringspenger kan gi opptjening til
foreldrepenger.
Det kan være vanskelig for den enkelte å ta stilling til hva som er lønnsomt å velge , da det
vil avhenge av forskjellen på nivået på de to ytelsene og hvor lenge man antar
arbeidsuførheten vil kunne vare. Etter departementets syn vil det gi enklere regler og
større forutsigbarhet for medlemmet med hensyn til hva han eller hun vil få utbetalt ved
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sykdom dersom valgfriheten fjernes. I tillegg vil det for langtidssyke gi inntektssikring i
til sammen inntil fire år (ett år med sykepenger + tre år med arbeidsavklaringspenger).
Departementet viser også til at i de aller fleste tilfeller vil nivået på sykepengene være
høyere enn nivået på arbeidsavklaringspenger.
Departementet sender på høring to alternative forslag til endring av bestemmelsen.
Alternativ 1: Rett til sykepenger skal alltid benyttes først for alle som fyller vilkårene for
sykepenger.
Formålet med sykepenger er å gi kompensasjon for inntektstapet man har som følge av
sykdom eller skade. Etter alternativ 1 skal man alltid benytte sykepengeretten først. Man
får da dekket det umiddelbare inntektstapet man har som følge av arbeidsuførheten etter
de ordinære reglene for sykepenger. Man får dermed samme inntekt i form av sykepenger
som man ville hatt dersom arbeidsuførheten ikke hadde oppstått.
Forslaget vil være forenklende og legge til rette for å kunne automatisere
saksbehandlingen. Forslaget vil imidlertid kunne ha negative konsekvenser for personer
som har svært lavt sykepengegrunnlag og som i dag har rett til arbeidsavklaringspenger
som er høyere enn sykepengegrunnlaget.
Alternativ 2: Rett til sykepenger skal benyttes først såframt sykepengegrunnlaget utgjør
minst 2 G. Hvis sykepengegrunnlaget er mindre enn 2 G, kan bruker heller velge
arbeidsavklaringspenger (forutsatt at vilkårene er oppfylt).
Sammenlignet med gjeldende rett vil noen få lavere dekning med alternativ 1. Det vil
gjelde tilfeller der sykepengegrunnlaget er lavt. Et eksempel er studenter som har bijobb
med lav inntekt ved siden av studier. Etter dagens regler vil de kunne velge å få
arbeidsavklaringspenger som har en minsteytelse på 2 G. For å ivareta slike tilfeller
foreslår departementet som et alternativ 2 at sykepengeretten skal benyttes først, men kun
dersom sykepengegrunnlaget er mindre enn to ganger grunnbeløpet (2 G).
Til mottakere av arbeidsavklaringspenger som forsørger barn under 18 år, ytes det i tillegg
barnetillegg. Det foreslås imidlertid ikke å utforme bestemmelsen slik at det også skal tas
hensyn til om vedkommende forsørger barn under 18 år. En slik regel vil være mye mer
krevende å saksbehandle, også fordi retten til barnetillegg kan falle bort underveis i
stønadsperioden.
Alternativ 2 vil sikre at personer som ikke har vært i arbeid, og som dermed får
arbeidsavklaringspenger med minsteytelse på 2G, ikke kommer bedre ut enn personer som
faktisk har vært i arbeid og fyller vilkår for sykepenger (tjent minst 0,5G). På den annen
side vil en videreføring av denne valgmuligheten for denne gruppen medføre at personer
som har rett til sykepenger vil miste ett år med inntektssikring, dersom de skulle velge
arbeidsavklaringspenger.
Alternativ 2 vil være mindre inngripende i rettigheter man i dag har etter folketrygdloven ,
men det vil ikke være like forenklende som alternativ 1.
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2.6.3 Økonomiske og administrative konsekvenser
Arbeids- og velferdsdirektoratet har ikke statistikk over hvor mange som i dag samtidig
fyller vilkårene for sykepenger og arbeidsavklaringspenger. Etaten har heller ikke tall over
antall brukere som faktisk benytter valgretten etter gjeldende regler, verken hvor mange
som velger arbeidsavklaringspenger framfor sykepenger eller hvor mange som ved søknad
om arbeidsavklaringspenger velger først å bruke opp sykepengeretten.
Direktoratet opplyser at det i 2018 var ca. 25 000 arbeidstakere som har søkt om og fått
utbetalt sykepenger som hadde et sykepengegrunnlag på mindre enn 2 G. Hvor mange
som ikke har fått utbetalt sykepenger, men heller har søkt om og fått utbetalt
arbeidsavklaringspenger, vet man ikke. Det foreligger heller ikke tall på hvor mange av
disse som også ville fylt vilkårene for arbeidsavklaringspenger. For å få rett til
arbeidsklaringspenger kreves det at arbeidsuførheten er av en viss varighet.
Som følge av mangel på nødvendig informasjon, er de økonomiske og administrative
konsekvensene illustrert gjennom regneeksempler. Departementet vil understreke at det er
knyttet stor usikkerhet til disse regneeksemplene.
Regneeksemplene tar utgangspunkt i gruppen med arbeidsavklaringspenge-mottakere som
var i et arbeidsforhold forut for arbeidsuførheten, da det et vilkår om å ha vært i arbeid for
å få rett til sykepenger. Arbeids- og velferdsetatens statistikk viser at det var 20 900 nye
mottakere av arbeidsavklaringspenger i 2018 som hadde en annen bakgrunn enn
sykepenger, og av disse hadde om lag 5 400 vært i arbeid inntil 6 måneder før. Det er
antatt på høyst usikkert grunnlag at halvparten – 2 700 – utgjør det maksimale antallet
personer som kan tenkes å være aktuelle brukere av den gjeldende valgretten mellom
sykepenger og arbeidsavklaringspenger, og at dette er personer som med sykepenger ville
inngått i gruppen arbeidssøkere og inaktive (da disse gruppene har et lavere
sykepengegrunnlag). Det ble også antatt at de som velger arbeidsavklaringspenger framfor
sykepenger primært er personer som har et sykepengegrunnlag lavere enn 2G.
Økonomisk effekt av alternativ 1: Det er grunn til å anta innsparinger ved at alle som i dag
har valgrett ved en eventuell regelendring må velge sykepenger. Dersom 2 000
arbeidstakere med i gjennomsnitt 100 sykepengedager og inntil 2 G i sykepengegrunnlag
må velge sykepenger, anslås innsparingen for trygden å totalt utgjøre nær 37 mill. kroner.
Dersom 1000 personer med i gjennomsnitt 100 sykepengedager og inntil 2 G i
sykepengegrunnlag omfattes av regelendringen, blir innsparingen (differansen mellom
arbeidsavklaringspenger og sykepenger) ved at de må bruke sykepenger om lag halvert.
Forslaget vil også kunne ha konsekvenser for utbetaling av foreldrepenger, men den
budsjettmessige konsekvensen er svært liten. Om vi legger til grunn 270 berørte personer
(ca. 10% av den antatte maksimale antallet personer, jf. over), kan vi konkludere med en
årlig innsparing når forslaget er fullt ut innfaset på 0,1 mill kroner, det vil si tilnærmet
ingen budsjettmessig effekt. Dette både fordi det er få personer og fordi det ikke vil
utgjøre stor forskjell i beregningsgrunnlaget for den enkelte.
Departementet vil igjen understreke at det er knyttet stor usikkerhet til regneeksempelene.
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En eventuell avvikling av valgretten slik at sykepengene skal tas ut først vil også få
betydning for frilansere og selvstendige næringsdrivende. Effekter for disse gruppene er
ikke regnet på.
Forskning viser at kompensasjonsgraden for sykepenger har betydning for
arbeidsinsentivene, og vi kan derfor tenke at alternativ 1 vil medføre en økning i
arbeidstilbudet. På den annen side kan alternativ 1 i prinsippet tenkes å medføre en
senkning i arbeidstilbudet, ved at det for noen da kan lønne seg å ikke jobbe i det hele tatt
eller tjene under ½ G, for da har man ikke rett til sykepenger. Disse vil da kunne få rett til
arbeidsavklaringspenger med minsteytelse på 2G. Effektene er ikke mulig å tallfeste og
trolig svært små, ettersom valgretten er lite kjent og trolig lite brukt per i dag.
Økonomisk effekt av alternativ 2: For alternativ 2 vil ikke dette gi noen innsparing av
betydning. Vi legger til grunn at det i dag er svært få som velger arbeidsavklaringspenger
når sykepengegrunnlaget er over 2 G. I alternativ 2 vil personer med under 2 G i
sykepengegrunnlag fortsatt kunne velge arbeidsavklaringspenger. Ettersom vi antar at
valgretten i dag kun benyttes av personer med under 2 G i sykepengegrunnlag, antar vi at
alternativ 2 vil ha tilnærmet ingen økonomisk effekt.
Endringsforslaget vil gi gevinster i form av forenklet saksbehandling og redusert
saksbehandlingstid. Reglene vil være enkle å forstå for medlemmet, veileder og
saksbehandler. Forenklingen er størst ved alternativ 1. Alternativ 2 vil ikke være like
forenklende og automatiseringsvennlig som alternativ 1, ved at man må ta hensyn til
valgretten i de tilfeller der sykepengegrunnlaget er mindre enn 2 G. Det vil imidlertid
være mulig å maskinelt identifisere hvilke saker som skal vurderes opp mot vilkårene for
arbeidsavklaringspenger.

2.7 Sykepenger ved tilbakefall av yrkesskade (folketrygdloven §
8-55 første ledd bokstav c)
2.7.1 Bakgrunn og gjeldende rett
Folketrygdloven § 8-55 gir særregler til personer som har blitt arbeidsuføre på grunn av en
yrkesskade.
I folketrygdloven § 8-55 første ledd bokstav c står det følgende:
"Ved tilbakefall ytes det sykepenger som minst svarer til uføretrygd ved yrkesskade, til en
person som mottar eller har mottatt slike ytelser, se § 12-17."
Bakgrunnen for bestemmelsen i § 8-55 første ledd bokstav c framkommer av NOU
1990:20 s. 252 hvor det står (paragrafnummer og bokstav er senere endret):
"Etter utkastets bokstav d garanteres yrkesskadde som har eller har hatt uførepensjon med
yrkesskadefordeler at de ved tilbakefall skal ha den høyeste ytelse av sykepenger og
uførepensjon."
Uføreordningen ble endret fra 1. januar 2015 da ny uføretrygd ble innført. Uførereformen
skulle gjøre det lettere for uføre å kombinere arbeid og trygd, og å øke arbeidsinnsatsen
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dersom de har mulighet for det. Reglene for kombinasjon av uføreytelse og arbeid/inntekt
ble endret. Når en person har pensjonsgivende inntekt som overstiger inntektsgrensen,
reduseres utbetalingen av uføretrygden med en andel av den overskytende inntekten.
Reglene om inntektsavkorting framgår av folketrygdloven § 12-14. Ettersom sykepenger
er pensjonsgivende inntekt, fører de til inntektsavkorting, på samme måte som den
inntekten sykepengene erstatter. Personen beholder retten til opprinnelig innvilget
uføregrad selv om utbetalingen av uføretrygden er redusert på grunn av
inntektsavkortingen.
Den uføretrygdede skal opplyse om forventet pensjonsgivende inntekt og om endringer i
inntekten. Dersom det er utbetalt for lite eller for mye, skal det foretas et etteroppgjør. Er
det utbetalt for lite i uføretrygd, for eksempel fordi den uføretrygdede hadde en lavere
inntekt enn den han eller hun hadde forventet, utbetales differensen som et engangsbeløp.
Etteroppgjøret gjennomføres når skatteoppgjøret for året er klart, det vil (som hovedregel)
si høsten etter det aktuelle kalenderåret. Dette endrer ikke den eventuelle retten personen
har hatt til sykepenger i etteroppgjørsåret.
Dersom det i etteroppgjøret viser seg at man i det året det foretas etteroppgjør for hadde
inntekt som oversteg 80 prosent av inntekt før uførhet og dermed ikke rett til utbetaling av
uføretrygd det året, kan man få hvilende rett til uføretrygd, se folketrygdloven § 12-14
tredje ledd, jf. § 12-10 tredje ledd. Hvilende rett gjelder kun det året etteroppgjøret gjelder
for og ikke framover i tid.
2.7.2 Departementets vurderinger og forslag
Reglen i § 8-55 første ledd bokstav c sikrer at personer med uføretrygd som starter å
arbeide, men som igjen blir syk og får tilbakefall av en tidligere yrkesskade, skal få like
mye utbetalt i sykepenger, som det vedkommende ville ha fått utbetalt dersom
vedkommende ikke hadde startet å jobbe, men hadde hatt uføretrygd med
yrkesskadefordel.
Før uførereformen måtte en uførepensjonist som ønsket å jobbe melde fra til Arbeids- og
velferdsetaten, slik at han eller hun fikk en hvilende rett til uførepensjon (med opprinnelig
uføregrad). Det var imidlertid ikke slik at etaten i etterkant sjekket hvor mye
vedkommende faktisk klarte å tjene og da automatisk økte uføregraden tilsvarende det den
uføre rent faktisk hadde hatt i arbeidsinntekt. Regelen i § 8-55 første ledd bokstav c sikret
at dersom man var innvilget uførepensjon med yrkesskadefordel og startet i arbeid, men
fikk tilbakefall, skulle man minst ha like mye utbetalt i sykepenger som det man ville hatt
i uførepensjon uten hvilende rett. Bestemmelsen skal dermed sikre at uføre med
yrkesskadefordel ikke skal komme dårligere ut økonomisk samlet sett ved å starte å
arbeide.
Uførereformen har som nevnt medført at uføregraden ligger fast, selv om uføretrygden
blir redusert ved inntekt over inntektsgrensen, både løpende og gjennom etteroppgjøret.
Uføre med varierende arbeidskapasitet kan da tilpasse seg sin egen inntektsevne og ikke
terskler i regelverket. De risikerer ikke lenger en varig reduksjon i uføregraden dersom de
i perioder har høyere inntekt enn opprinnelig forutsatt. Dersom inntektsevnen igjen blir
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dårligere, den pensjonsgivende inntekten faller bort eller blir lavere, øker utbetalingen av
uføretrygden "automatisk" opp til innvilget uføregrad.
Reglene om reduksjon og etteroppgjør sikrer at den uføretrygdede får en uføretrygd som
blir redusert ut fra den faktiske pensjonsgivende inntekten i kalenderåret.
Innføringen av ny uføretrygdordning fra 1. januar 2015 har derfor medført at det ikke
lenger er behov for regelen i § 8-55 første ledd bokstav c.
Det å fjerne regelen vil medføre at Arbeids- og velferdsetaten ikke må vurdere tidligere
rett til uføretrygd med yrkesskadefordel ved krav om sykepenger ved tilbakefall av
yrkesskade. Det vil forenkle saksbehandlingen i etaten. Etaten vil slippe å lage løsninger
for å håndtere slike saker, og det vil øke muligheten for å automatisere saksbehandlingen.
Departementet foreslår derfor at folketrygdloven § 8-55 første ledd bokstav c, om at det
ved tilbakefall ytes sykepenger som minst svarer til uføretrygd ved yrkesskade, oppheves.
2.7.3 Økonomiske og administrative konsekvenser
Våren 2019 var det registrert 569 personer som var sykmeldt for yrkesskade. Av disse
hadde 25 personer hatt uføretrygd/uførepensjon. Endring vil gjelde svært få, og endringen
vil ikke ha økonomiske konsekvenser av betydning for stønadsbudsjettet.
Endringen gir gevinst i form av forenkling for Arbeids- og velferdsetaten som ved
utbetaling av sykepenger ikke trenger å koble og vurdere saken mot uføretrygd med
yrkesskadefordel. Dette vil også øke muligheten for automatisert saksbehandling.

3 Forslag til endringer i regelverket for pleiepenger
(folketrygdloven kapittel 9)
3.1 Innledning
Retten til pleiepenger følger av folketrygdloven kapittel 9. Formålet med pleiepenger er å
kompensere for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive personer som ikke kan arbeide
fordi de har omsorg for et barn under 18 år som trenger kontinuerlig tilsyn og pleie på
grunn av sykdom, skade eller lyte. Dersom andre har tilsyn med barnet deler av dagen,
skal pleiepengene graderes. Ved graderingen kan det tas hensyn til at omsorgspersonen
ikke kan være i arbeid fordi barnet må ha tilsyn og pleie om natten eller omsorgspersonen
må være i beredskap selv om barnet har tilsyn av andre. Pleiepenger kan graderes ned til
20 prosent. Retten til pleiepenger faller bort når pleieforholdet opphører eller når barnet
fyller 18 år. Til et medlem som har omsorg for en person med utviklingshemming som har
behov for kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av en livstruende eller annen svært alvorlig
sykdom eller skade, gis det pleiepenger uten hensyn til aldersgrensen.
Reglene for opptjening og beregning av pleiepenger er de samme som for sykepenger. Se
pkt. 2.1.
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3.2 Fjerne bestemmelse som presiserer at man ikke har rett til
pleiepenger ved mer enn 80 prosent tilsyn av andre
(folketrygdloven § 9-11)
3.2.1 Bakgrunn og gjeldende rett
Folketrygdloven § 9-11 regulerer når det skal gis graderte pleiepenger, og hvordan
graderingen skal beregnes. I forbindelse med pleiepengereformen i 2017 ble
graderingsreglene endret, slik at det kan graderes ned til 20 prosent, mens det tidligere var
en nedre grense på 50 prosent. I forbindelse med denne endringen ble det tatt inn en
presisering av at dersom barnet har tilsyn av andre mer enn 80 prosent, foreligger ikke rett
til pleiepenger.
3.2.2 Departementets vurderinger og forslag
Departementet mener at presiseringen av at det ikke foreligger rett til pleiepenger ved mer
enn 80 prosent tilsyn av andre er unødvendig i kombinasjon med regelen om gradering
ned til 20 prosent. Med endringene i graderingsbestemmelsene som åpner for gradering
ved behov for hvile og beredskap, som trådte i kraft 1. juli 2019 kan det foreligge rett til
pleiepenger selv om barnet har tilsyn mer enn 80 prosent. Det gjelder dersom foreldrene
har behov for hvile eller må være i beredskap mens barnet har tilsyn av andre.
Presiseringen hadde en funksjon da det var tidskonto knyttet til antall dager med
pleiepenger, og det var av betydning ikke å ha vedtak om pleiepenger i perioder hvor det
ikke var utbetaling som følge av utstrakt tilsyn av andre. Med den nye ordningen er dette
ikke lenger av betydning. Departementet foreslår derfor å ta ut denne presiseringen.
3.2.3 Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen vil ikke ha konsekvenser for den enkeltes rett til pleiepenger, eller for beløpet
som utbetales. Endringen vil innebære en forenkling for mottaker, lege og Arbeids- og
velferdsetaten, da det ikke lenger vil være nødvendig å fatte nytt vedtak etter en periode
med mer enn 80 prosent tilsyn av andre.

3.3 Endring i krav til legeerklæring ved pleiepenger
(folketrygdloven § 9-16)
3.3.1 Bakgrunn og gjeldende rett
Folketrygdloven § 9-16 regulerer krav til dokumentasjon i forbindelse med tildeling av
pleiepenger til personer med omsorg for syke barn. Bestemmelsens første ledd sier at for å
få rett til pleiepenger må det legges fram en legeerklæring fra den helseinstitusjonen i
spesialisthelsetjenesten som har ansvaret for behandlingen av barnet. I bestemmelsens
tredje ledd kreves det at det etter åtte uker med pleiepenger settes fram krav på nytt, og at
det legges fram en utvidet legeerklæring fra lege i spesialisthelsetjenesten.
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Kravet om at første legeerklæring må legges fram av en helseinstitusjon i
spesialisthelsetjenesten gjelder uavhengig av barnets diagnose og av om den primære
behandling og oppfølging av barnet faktisk skjer i en institusjon. Kravet om ny
legeerklæring etter åtte uker gjelder uavhengig av om diagnosen er av en slik art at det er
klart at behandlingen vil vare i mer enn åtte uker.
Det er en generell utvikling at stadig flere helsetjenester ytes utenfor institusjon. Dette
gjelder også ved operative inngrep. Videre er det slik at pasienter utskrives fra sykehus
tidligere i behandlingsforløpet enn det som var vanlig for noen år siden, og at bruken av
avansert hjemmesykehus øker.
3.3.2 Departementets vurderinger og forslag
Krav om legeerklæring fra helseinstitusjon
Kravet om at det må legges fram legeerklæring av helseinstitusjon i
spesialisthelsetjenesten for rett til pleiepenger skal bidra til å sikre at grunnkravet for
pleiepenger er oppfylt (behov for kontinuerlig tilsyn og pleie som følge av sykdom, skade
eller lyte). Da kravet til sykdommens alvorlighetsgrad for å motta pleiepenger ved pleie av
barnet utenfor institusjon ble lettet i forbindelse med reformen i 2017, ble det viktig å
sikre skillet mellom omsorgspenger og pleiepenger. Ved alminnelige, forbigående og
mindre alvorlige sykdommer, som barnesykdommer, influensa mv er omsorgspenger den
riktige ytelsen. Grensen for hva som ble ansett som så alvorlig at det ga rett til pleiepenger
ble markert med krav om legeerklæring fra helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten.
Departementet mener fremdeles det er viktig å skille mellom det alminnelige fraværet alle
foreldre har i forbindelse med at barn blir syke, og det særlige behovet for kontinuerlig
tilsyn og pleie hos barnet som gir rett til pleiepenger. Vi ser imidlertid at dette skillet ikke
nødvendigvis har sammenheng med om barnet blir innlagt på sykehus eller ikke. Samme
behandling kan gis enten i sykehus eller i spesialisthelsetjenesten. Det kan her være
regionale forskjeller, hvor f.eks. nærhet til sykehus eller organisering av helsetjenesten er
avgjørende for hva som velges – ikke skaden eller sykdommens alvorlighetsgrad.
Departementet foreslår derfor å fjerne kravet om at det ved krav om pleiepenger må legges
ved legeerklæring fra helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten, og at det isteden kreves
legeerklæring fra lege i spesialisthelsetjenesten, uavhengig av om denne arbeider i eller
utenfor institusjon. Dette er i dag dokumentasjonskravet etter åtte uker.
Vilkårene for rett til pleiepenger er de samme ved nye søknader som ved søknader om
forlengelse, og Arbeids- og velferdsetaten skal alltid vurdere om vilkårene er oppfylt på
søknadstidspunktet. Samtidig markerer kravet om lege i spesialisthelsetjenesten at
alminnelige sykdommer, som normalt behandles av fastlegen, ikke gir grunnlag for
pleiepenger, men ivaretas av ordningen med omsorgspenger.
Det gjøres ingen endringer i grunnkravet for rett til pleiepenger, som er at barnet har
behov for kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av sykdom skade eller lyte. Arbeids- og
velferdsetaten må, med utgangspunkt i legeerklæringen, vurdere om vilkårene er oppfylt.
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Krav om ny legeerklæring etter åtte uker
I noen tilfeller gjelder førstegangssøknader om pleiepenger for en periode som overstiger
åtte uker. Kravet om ny søknad og utvidet legeerklæring etter åtte uker fører til at slike
søknader ikke kan innvilges for hele perioden før Arbeids- og velferdsetaten har mottatt
ny søknad med utvidet legeerklæring. Dette gjør søknadsprosessen vanskeligere og mer
byråkratisk enn nødvendig for både bruker, lege og saksbehandler. Vilkårene for ytelsen
endres ikke etter åtte uker. I praksis er det sjelden behov for ny og utvidet søknad etter
åtte uker for å vurdere vilkårene for videre rett til ytelsen.
I forarbeidene (Prop. 48 L (2016-2017) punkt 6.10.4) vises det til at valget på åtte uker er
tatt med henblikk på gjeldende regler for oppfølging av sykmeldte. Bestemmelsen om
medisinsk dokumentasjon for sykepenger er regulert i §§ 8-4 og 8-7. Her framgår det at
for at sykepenger skal kunne utbetales utover 8 uker uten at medlemmet er i
arbeidsrelatert aktivitet, må legen dokumentere at medisinske grunner er til hinder for at
arbeidsrelatert aktivitet kan iverksettes.
Ved søknad om pleiepenger må legen ved førstegangssøknad både vurdere om de
medisinske vilkårene er oppfylt, og gjøre en medisinsk vurdering av om barnet helt eller
delvis kan gå i barnehage, på skole eller være i annen tilsynsordning. Ved forlengelse må
det igjen dokumenteres at de medisinske vilkårene fremdeles er oppfylt, og foreldrene må
dokumentere om barnet skal være i en annen tilsynsordning. Oppfølging og vurdering av
mulig aktivitet i kombinasjon med pleiepenger gjøres således ved hver nye
stønadsperiode.
Sykepenger og pleiepenger skiller seg fra hverandre både i kravet til dokumentasjon ved
førstegangssøknad, og i det videre oppfølgingsløpet. Erfaringen fra den nye
pleiepengeordningen viser at overførbarheten fra sykepenger til pleiepenger er begrenset,
og at det ikke er hensiktsmessig for søknads- eller saksbehandlingsprosessen å be om ny
dokumentasjon i alle tilfeller. Kravet i § 9-16 tredje ledd oppleves som unødig tungvint og
byråkratisk. Brukerne må kontakte sykehuslege eller annen lege i spesialisthelsetjenesten
for å få ny søknad og ny legeerklæring. Det gjelder uavhengig av om søknadsperioden
bare skal vare i noen dager ut over åtte uker, og selv om det er åpenbart at vilkårene er
oppfylt og saken er tilstrekkelig dokumentert på tidspunkt for første søknad.
Departementet foreslår derfor å fjerne kravet om at det alltid skal foretas ny behandling og
vurdering etter åtte uker. Arbeids- og velferdsetaten skal isteden vurdere om vilkårene
fremdeles er oppfylt ved forlengelse. Etaten kan da innhente den dokumentasjonen som er
nødvendig for å vurdere vilkårene og eventuell gradering i den enkelte sak.
Folketrygdlovens § 22-13 om generelle frister for framsetting av krav gjelder også saker
om pleiepenger.
3.3.3 Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget vil innebære en forenkling for mottakere av pleiepenger, for helsetjenesten og
for Arbeids- og velferdsetaten. Det vil gjøre søknadsprosessen enklere. Første gangs
søknad om pleiepenger kan gjelde den tiden lege i spesialisthelsetjenesten mener e r
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medisinsk begrunnet i den konkrete saken, uavhengig av hvor mange dager eller uker
dette er. Ved behov for forlengelse legges ny legeerklæring fram av lege i
spesialisthelsetjenesten, uavhengig av hvor lang tid det tidligere er innvilget pleiepenger
for.
Arbeids- og velferdsetaten vurderer allerede i dag om vilkårene er oppfylt ved søknader
om pleiepenger – både første gang og ved forlengelser. I denne forbindelse har etaten rett
til å innhente informasjon fra lege i de tilfellene den ser behov for det, jf. § 21-4. Det
antas at det vil bli noe færre søknader om forlengelse i og med at det vil kunne innvilges
søknader for mer enn åtte uker første gang.
Endringen påvirker ikke hvem som har rett til pleiepenger eller for hvor lang tid
pleiepenger ytes, og får ingen økonomiske konsekvenser av betydning.

4 Forslag til lovtekster
I lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd gjøres følgende endringer:

§ 8-4 andre ledd oppheves. Nåværende tredje og fjerde ledd blir andre og tredje ledd.

§ 8-7 femte ledd oppheves. Nåværende sjette ledd blir femte ledd.

§ 8-8 skal lyde:
§ 8-8. Medlemmets medvirkning
Medlemmet har plikt til å gi opplysninger til arbeidsgiveren og Arbeids- og velferdsetaten
om egen funksjonsevne og bidra til at hensiktsmessige tiltak for å tilrettelegge arbeidet og
utprøving av funksjonsevnen blir utredet og iverksatt, se også § 21-3. Medlemmet plikter
også å medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner og delta i
dialogmøter som nevnt i arbeidsmiljøloven § 4-6 og folketrygdloven § 8-7 a.
Medlemmet har plikt til å prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet, jf. § 8-7 a første ledd og
arbeidsmiljøloven § 4-6 første ledd, så tidlig som mulig og senest innen 8 uker. Dette
gjelder ikke når medisinske grunner klart er til hinder for slik aktivitet, eller
arbeidsrelaterte aktiviteter ikke kan gjennomføres på arbeidsplassen.
Retten til sykepenger faller bort dersom medlemmet uten rimelig grunn nekter å gi
opplysninger eller medvirke til utredning, eller uten rimelig grunn nekter å ta imot tilbud
om behandling, rehabilitering, tilrettelegging av arbeid og arbeidsutprøving eller
arbeidsrettede tiltak, se også § 21-8. Det samme gjelder dersom medlemmet uten rimelig
grunn unnlater å medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner eller
unnlater å delta i dialogmøter som nevnt i første ledd, eller unnlater å prøve seg i
arbeidsrelatert aktivitet som nevnt i andre ledd.
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§ 8-9 fjerde ledd skal lyde:
Etter søknad kan et medlem også ellers få sykepenger under opphold i utlandet i inntil fire
uker i løpet av en tolv måneders periode. Det er en forutsetning for å få rett til opphold i
utlandet at det er avklart med arbeidsgiver og sykmelder at utenlandsoppholdet ikke vil
være til hinder for planlagt aktivitet og behandling, og at utenlandsoppholdet ikke vil
hindre Arbeids- og velferdsetatens oppfølging og kontroll.

§ 8-12 første ledd siste punktum skal lyde:
Dersom trygden yter sykepenger i de første 16 kalenderdagene, ytes det sykepenger i
opptil 260 dager.

§ 8-48 andre ledd skal lyde:
Alternativ 1:
Den som samtidig fyller vilkårene for sykepenger og for arbeidsavklaringspenger, må
først benytte retten til sykepenger fullt ut, se § 11-27 første ledd
Alternativ 2:
Den som samtidig fyller vilkårene for sykepenger og for arbeidsavklaringspenger, må
først benytte retten til sykepenger fullt ut. Dersom sykepengegrunnlaget er mindre enn to
ganger grunnbeløpet, kan medlemmet likevel velge ytelse, se § 11-27 første ledd.

§ 8-55 første ledd bokstav c oppheves.

§ 9-4 skal lyde:
Bestemmelsen i § 8-9 første, andre og fjerde ledd om opphold i Norge gjelder tilsvarende.
Et medlem kan også ellers få ytelser etter dette kapitlet i inntil åtte uker i løpet av en
tolvmånedersperiode. Medlemmet må informere Arbeids- og velferdsetaten om
utenlandsoppholdet.

§ 9-11 andre og tredje ledd skal lyde:
Ytelsen graderes ned for hver time barnet har tilsyn av andre, målt mot en
normalarbeidsuke på 37,5 timer. Ytelsen kan graderes ned til 20 prosent.
Det gjøres unntak fra andre ledd første punktum når barnets sykdom, jf. § 9-10, medfører
at omsorgspersonen ikke kan være i arbeid fordi barnet må ha tilsyn og pleie om natten
eller omsorgspersonen må være i beredskap.
§ 9-16 første ledd skal lyde:
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For å få rett til pleiepenger etter § 9-10, må det legges fram en legeerklæring fra lege i
spesialisthelsetjenesten. Det samme gjelder ved forlengelse av pleiepengeperioden.

§ 9-16 tredje ledd oppheves. Nåværende fjerde til sjette ledd blir tredje til femte ledd.

§ 11-27 første ledd skal lyde:
Dersom et medlem har rett til arbeidsavklaringspenger og samtidig fyller vilkårene for å
for å få en annen folketrygdytelse som skal dekke det samme inntektstapet i det samme
tidsrommet, kan han eller hun velge ytelse, se likevel § 8-48 andre ledd om samtidig rett
til sykepenger.
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Fra: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) <mailer@utdanningsdirektoratet.no>
Sendt: tirsdag 14. januar 2020 12.05
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Emne: Høring om vurdering, eksamen og eksamensordninger i læreplanene

Høring om vurdering, eksamen og eksamensordninger i læreplanene
Vi foreslår endringer i bestemmelser om vurdering, eksamen og eksamensordninger i læreplanene.
Høringen består av fire deler.
Del 1 - Forslag til endringer i bestemmelser om vurdering som følge av fagfornyelsen
Del 2 - Forslag til endringer i bestemmelser om eksamen
Del 3 - Forslag til endringer i eksamensordninger i nye læreplaner
Del 4 - Forslag til mindre endringer og forenklinger
Du kan velge å svare på ett eller flere høringsnotater. Du kan også velge å svare på utvalgte spørsmål, eller på eksamensordninger
i enkeltfag.
Frist for å svare på høringen er 14. april 2020.
Les høringsnotatene og svar på høringen
Denne e-posten er sendt fra en adresse som ikke er bemannet. Bruk post@udir.no for henvendelser til oss.
Vennlig hilsen
Utdanningsdirektoratet
Denne meldingen er sendt til:
Standard høringsliste
Kommuner
Fylkeskommuner
Grunnskoler
Videregående skoler
Departementer
Universiteter og høgskoler
Fylkesmenn via FM-nett
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Revisjon av Nasjonal veileder for masseskadetriage - høring
Det er internasjonalt bred enighet om at masseskadetriage er et viktig verktøy for effektiv
pasienthåndtering ved større hendelser og katastrofer, og det er utviklet flere modeller for
masseskadetriage.
Første utgave av Nasjonal veileder for masseskadetriage ble utgitt i 2013. Formålet med
veilederen var å etablere nasjonale retningslinjer for masseskadetriage for alle typer innsatspersonell, innføre felles benevnelser og definisjoner for de ulike hastegradene, og å
standardisere merkingen av pasientene på et stort skadested. Veilederen var en viktig milepæl
i utviklingen av oppdaterte retningslinjer og planverk for helsetjenestens håndtering av store
hendelser med mange skadde. I dag inngår veilederen i en større sammenheng med
dokumenter som regulerer helsetjenestens innsats, tverretatlig samordning mellom nødetatene, redningstjenesten generelt og samarbeid med Sivilforsvaret, Forsvaret, frivillige
organisasjoner og andre forsterkningsressurser.
Viktige momenter i denne revisjonen av veilederen har vært:







Å gjøre systemet for masseskadetriage enklere, gi klarere føringer for når
masseskadetriage bør brukes og hvorfor det ikke bør brukes ved andre anledninger, å
skille mellom primærtriage og sekundærtriage, og å samordne sivile og militære
retningslinjer.
Barn og voksne i alle aldre triageres nå etter samme algoritme og det er samme flytskjema for helsepersonell og annet hjelpepersonell.
En del tekst og illustrasjoner beregnet på å forklare sammenhengen mellom masseskadetriage og ulike systemer for hverdagstriage er tatt ut.
Masseskadetriage forutsettes nå å være en del av systemet og planverket i tjenestene,
slik at veilederen er mer fokusert på selve systemet for masseskadetriage.
I stedet for litteraturreferanser vises det til NAKOS-rapporten som oppsummerer
kunnskapsgrunnlaget.

Helsedirektoratet vil rette en stor takk til de engasjerte fagmiljøene i helseforetakene og de
nasjonale kompetansetjenestene for bidrag til denne revisjonen. En spesiell takk til Nasjonal
Helsedirektoratet
Avdeling akuttmedisin og beredskap
Bjørn Jamtli, tlf.:
Postboks 220 Skøyen, 0213 OSLO • Besøksadresse: Vitaminveien 4, Oslo • Tlf.: (+47) 47 47 20 20
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kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) som har lagt ned et omfattende
arbeid i revisjon av veilederen. NAKOS har utført en systematisk gjennomgang av eksisterende
litteratur og hentet inn erfaringer med bruk av veilederen fra operativt personell og
utdanningsinstitusjoner. Funnene er gjengitt i rapporten "Masseskadetriage – En kartlegging av
triagesystemer for håndtering av alvorlige hendelser og katastrofer" som legges ved
høringsbrevet.
I høringen ber vi spesielt om tilbakemelding på illustrasjonene og de praktiske beskrivelsene av
masseskadetriage.
Høringssvar sendes rune.rimstad@helsedir.no innen 1. april 2020.
Helsedirektoratet vil også invitere til et høringsseminar 4. mars 2020, med presentasjon av
kunnskapsgrunnlag og erfaringer og diskusjoner rundt de etiske utfordringene ved
masseskadetriage. Invitasjon og program vil bli sendt ut ila kort tid.

Vennlig hilsen
Steinar Olsen e.f.
avdelingsdirektør
Bjørn Jamtli
seniorrådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk
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1 INNLEDNING

1.1 Om veilederen
Til hverdags kan betydelige ressurser settes inn på å redde enkeltpasienter med svært alvorlig
skade eller sykdom. I masseskadesituasjoner mobiliseres store ressurser, men det vil av rent
praktiske årsaker ta tid før tilstrekkelige ressurser er på plass i innsatsområdet.
Masseskadetriage er et verktøy for å utnytte de utilstrekkelige ressursene på beste måte.
Masseskadetriage som metode har som premiss at det ikke er tilstrekkelig ressurser til å gi hver
og en den optimale behandlingen. Da må metoden hjelpe innsatspersonellet til å gjøre det
viktigste først. Det betyr at de med mindre kritiske skader må vente, mens personellet
prioriterer tiltak og behandling til de som trenger hjelpen mest.
Hensikten med en nasjonal modell er å øke sannsynligheten for at helsetjenesten kan håndtere
alvorlige hendelser og katastrofer, uavhengig av hvor i landet det skjer. Veilederen skal sikre at
alle typer personell benytter en hensiktsmessig arbeidsmetodikk og lik kategorisering av skadde i
det prioriteringsarbeidet som må utføres når det er ubalanse mellom antall skadde og
tilgjengelige behandlings- og transportressurser.
Veilederen beskriver et system for primær masseskadetriage, og er utarbeidet med tanke på alle
typer innsatspersonell i Norge - både sivilt og militært. Den skal så langt det er mulig være egnet
for kategorisering og prioritering av pasienter i alle typer masseskadehendelser.

1.2 Avgrensninger
Erfaringer viser at også sykehusene bør ha systemer for å håndtere massetilstrømning ved større
hendelser og katastrofer. Denne veilederen er avgrenset til systemer for masseskadetriage brukt
utenfor sykehus.
Dokumentet omtaler ikke organisering, strategi, ansvar, oppgaver og roller i skadestedsarbeidet.
Det vises her til Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested.
For spesielle hensyn knyttet til triage av skadde ved CBRNE-hendelser vises det til Nasjonal faglig
retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser med personskade.
Kunnskapsgrunnlaget for veilederen er publisert i NAKOS-rapporten "Masseskadetriage".
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2 SYSTEM FOR MASSESKADETRIAGE
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2.1 Hva menes med masseskadetriage?
Begrepet triage kommer fra det franske verbet «trier» som betyr å skille fra hverandre eller
selektere. Triage brukes i en medisinsk kontekst om hastegradsvurdering og prioritering av
pasienter vedrørende undersøkelse og behandling, og i denne sammenhengen også evakuering.
Triagesystemer som er tilpasset ordinære driftssituasjoner omtales ofte som «hverdagstriage».
Slike systemer benyttes i ambulansetjenesten, legevakt og akuttmottak. Nasjonal traumeplan
beskriver det som kalles «felttriage» som er basert på kriterier for å mistenke alvorlig skade, og
kriterier for å alarmere traumeteam.
Systemer for masseskadetriage beskriver en strukturert arbeidsmetode for kategorisering og
prioritering av pasienter i hendelser hvor det oppstår ressursknapphet og man må fravike
normale standarder for optimal behandling. Pasientundersøkelsen er forenklet for å spare tid, og
behandlingen begrenses til enkle livreddende tiltak som ikke binder opp ressurser. Formålet med
masseskadetriage er å sikre at begrensede medisinske ressurser organiseres på en slik måte at
man gjør «best mulig for flest mulig».

Figur 1 Evakueringslinjer ved masseskade
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2.2 Når benyttes masseskadetriage?
En masseskadehendelse er en hendelse med et stort antall skadde hvor behovet for
behandlings- og transportressurser overskrider tilgjengelig kapasitet. I tillegg til antall skadde, vil
andelen pasienter med kritiske skader og hvilke livreddende tiltak hver enkelt pasient har behov
for påvirke det akutte behovet i en hendelse. I Norge er det stor variasjon i ressurstilgang
mellom sentrale og desentrale områder. Det gjør at størrelsen på en hendelse som faller inn
under definisjonen masseskade også varierer.
Valg av triagemetode er et situasjonsbestemt valg. Graden av ressursknapphet og hvor lang tid
det vil gå før det er balanse mellom behov og ressurser er sentrale faktorer ved valg av
triagemetode. En mulig konsekvens av å ta i bruk masseskadetriage er at man utsetter
livsnødvendig behandling. Brukt fullt ut er systemet for masseskadetriage tilpasset store
masseskadehendelser og katastrofer.
Ved masseskadetriage i ekstreme situasjoner vil pasienter med livstruende skader som kan ha
nytte av behandling prioriteres foran de som mest sannsynlig vil dø selv med maksimal bruk av
ressurser. Beslutningen om å ikke behandle er krevende og kompleks. GRÅ hastegrad med
benevnelsen «Avvente» omtales derfor spesielt i veilederen.
Ordinære systemer for vurdering og prioritering bør benyttes så snart ressurssituasjonen tillater
det. Et dynamisk skifte mellom systemer og arbeidsmetoder gjennom pasientforløpet og i de
ulike fasene av hendelseshåndteringen krever at systemene bygger på de samme prinsippene og
benytter like begreper. Derfor er veilederen forsøkt harmonisert med triagesystemer og
systemer for traumehåndtering ved ordinær drift.
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2.3 Primær og sekundær masseskadetriage
Systemer for masseskadetriage skiller mellom primær og sekundær masseskadetriage.

Figur 2 Primær og sekundær masseskadetriage

Primær masseskadetriage av pasienter utføres oftest på skadestedet. Hovedformålet er raskt å
identifisere de kritisk skadde pasientene, utføre prioriterte livreddende tiltak og å starte
evakuering av kritisk skadde pasienter til sykehus. Primær masseskadetriage består av grovtriage
og individuell triage, og skal kunne utføres av alt innsatspersonell.
Sekundær masseskadetriage er basert på en detaljert pasientundersøkelse, og kan utføres på
samleplass ved forsinket evakuering eller under ambulansetransport dersom ressurssituasjonen
tillater det. Formålet med systemer for sekundær masseskadetriage er blant annet å prioritere
mellom pasienter med samme hastegrad, og å beslutte hvilket behandlingssted pasientene skal
transporteres til. I praksis utføres disse vurderingene av akuttmedisinsk personell.
SALT inneholder ikke et system for sekundær masseskadetriage. Derfor henvises det til felttriage
i Nasjonal traumeplan selv om dette systemet ikke er utviklet spesielt for å håndtere
ressursknapphet videre i behandlingskjeden. Kriteriene i felttriage er integrert i systemene for
hverdagstriage (MTS, RETTS og SATS Norge).
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2.4 Hastegrader med tilhørende farge og benevnelse
Farge
(Benevnelse)

RØD
(Akutt)

GUL
(Haster)

GRØNN
(Vanlig)

GRÅ
(Avvente)

SORT
(Livløs)

Definisjon
AKUTT: Luftvei, respirasjon eller blodsirkulasjon er truet. Pasienten har livstruende
skader og har umiddelbart behov for livreddende tiltak. Rask transport og behandling
i riktig sykehus er nødvendig for at pasienten skal overleve.

HASTER: Luftvei, respirasjon eller blodsirkulasjon kan bli truet. Pasienten har
moderate skader som krever sykehusbehandling, men kan vente uten at det
reduserer sjansen for overlevelse. Pasienter i denne gruppen må undersøkes og
retriageres regelmessig i påvente av transport.

VANLIG: Luftvei, respirasjon eller blodsirkulasjon er ikke truet. Pasienten har
minimale skader som kan behandles på legevakt eller poliklinisk.

AVVENTE: Luftvei, respirasjon eller blodsirkulasjon er truet. Pasienten har livstruende
skader som ikke er forenelige med overlevelse i den gitte ressurssituasjonen.
Pasienter i denne gruppen retriageres til kategorien RØD (Akutt) dersom det
tilkommer økte ressurser på skadestedet og livreddende tiltak kan forsøkes.

LIVLØS: Pasienten er uten livstegn og puster ikke etter at luftveien er åpnet med enkle
luftveismanøvre (og 5 munn-til-munn innblåsninger hos barn). Den livløse erklæres
senere formelt død av lege1

1 Skadde med nedsatt bevissthet skal legges i sideleie. De som er livløse bør dekkes med et ullteppe, men for øvrig ikke forflyttes dersom
det ikke er nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker. Endelig formell dødserklæring skal utføres av lege. På skadested har politiet ansvar for
de avdøde.
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2.5 Spesielle vurderinger knyttet til GRÅ hastegrad (Avvente)
Organiseringen av medisinske ressurser og pasienthåndteringen kan ved alvorlige hendelser
og katastrofer måtte fravike normal standard. Systemene for masseskadetriage er utarbeidet
for å hjelpe innsatspersonellet til å gjøre det viktigste først, og å gi best mulig behandling på
gruppenivå slik at flest mulig overlever. Grunnlaget for masseskadetriage og endringen fra
normal standard er antakelsen om at det er nødvendig å endre fokus fra individnivå til
gruppenivå for å redusere dødeligheten i hendelsen.
Til forskjell fra triagesystemer for ordinær drift, har masseskadetriage en hastegrad for livløse
pasienter og hastegraden «Avvente» for pasientene som har så livstruende skader at det ikke
er forenelig med overlevelse i den gitte ressurssituasjonen. Erfaringer fra
masseskadehendelser viser at anvendelse av hastegraden «Avvente» må forbeholdes
hendelser med stor grad av ubalanse mellom behov og ressurser – hendelser som ofte
betegnes som katastrofer.
En beslutning om å kategorisere en pasient som «Avvente» må bygge på en grundigere
undersøkelse enn algoritmen i individuell triage tilsier. Derfor er hastegraden skilt ut visuelt i
flytskjemaet som en markering av de spesielle vurderingene knyttet til hastegraden.
Skadenes alvorlighetsgrad må være av en slik karakter at muligheten for overlevelse helt
åpenbart er minimal, som for eksempel brannskader som omfatter mer enn 90% av
kroppsoverflaten.
Prehospitalt er det ofte en lege i rollen Medisinsk leder helse som leder triage på
skadestedet. Men i masseskadehendelser må man ta høyde for at annet innsatspersonell må
utføre triage, inkludert personell med lite akuttmedisinsk erfaring. I situasjoner hvor det er
tvil om pasienten skal kategoriseres som «Livløs» eller «Avvente» skal innsatspersonell
markere pasienten som «Akutt» og la personell med høyere akuttmedisinsk kompetanse
gjøre vurderingen, om mulig ved at to helsepersonell gjør vurderingen sammen.
Pasienter som kategoriseres som «Avvente» må så langt det er mulig ha innsatspersonell hos
seg og få palliativ behandling. Pasienten skal jevnlig retriageres og når ressurssituasjonen
tillater det skal hastegraden endres fra «Avvente» til «Akutt».
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3 PRIMÆR MASSESKADETRIAGE

3.1 Primær masseskadetriage
Systemer for primær masseskadetriage bør være tilpasset alle typer hendelser, samt være
enkle og raske å gjennomføre. I veilederen er primær masseskadetriage basert på
triagesystemet SALT som er beregnet for alle typer innsatspersonell, med en felles algoritme
for voksne og barn.
Systemet består av to trinn:
Trinn 1 - Grovtriage: De involverte i hendelsen deles inn i tre grupper etter hvordan de
responderer på enkle verbale kommandoer. Hensikten er videre prioritering til individuell
triage.
Trinn 2 – Individuell triage: Hver enkelt undersøkes ved hjelp av en forenklet undersøkelse av
luftveier, respirasjon, blodsirkulasjon og bevissthet (ABCD-prinsippet). Algoritmen for
individuell triage omfatter i tillegg enkle livreddende tiltak og en enkel vurdering av skader.
Hensikten er å tildele de skadde en hastegrad og prioritet for videre tiltak og transport.
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3.2 Grovtriage
Grovtriage er et proriteringsverktøy som baserer seg på en verbal kommando om at alle som
kan gå, går til angitt sted og at de som ikke kan gå gir tegn eller roper. Kommandoen ropes ut
på skadestedet av det første innsatspersonellet som ankommer. Grovtriage skal alltid følges
opp med en individuell undersøkelse. Hensikten med grovtriage er å dele de involverte i
grupper. Gruppene danner grunnlag for videre prioritering til individuell triage.

Figur 3 Prinsippskisse grovtriage

De som ligger nede og ikke responderer undersøkes som første gruppe. De som kan gi tegn
eller rope, men som ikke kan gå undersøkes som andre gruppe. De som kan gå selv
undersøkes som tredje gruppe.

12

Nasjonal veileder for masseskadetriage

Ved grovtriage identifiserer man først pasientene som kan gå selv. Dette er
basert på en antagelse om at pasienter som kan følge en verbal kommando
om å gå til et angitt sted har tilstrekkelig blodsirkulasjon til hjernen, normalt
bevissthetsnivå og mindre fysiske skader. I denne gruppen vil de fleste etter
en individuell vurdering tildeles hastegraden GRØNN (Vanlig) eller
kategoriseres som uskadde.
For å kunne skille mellom pasientene som ikke kan gå på grunn av fysiske
skader og de som ikke klarer å følge enkle kommandoer på grunn av nedsatt
bevissthet er det lagt inn en kommando om å gi tegn eller rope. I gruppen
med pasienter som kan følge enkle kommandoer men ikke kan gå vil de
fleste tildeles hastegraden GUL (Haster) etter en individuell vurdering.
De fleste pasientene som ikke responderer på enkle kommandoer vil tildeles
hastegraden RØD (Akutt) eller SORT (Livløs) etter en individuell vurdering.

I situasjoner som innebærer høy risiko, som PLIVO- eller CBRNE-hendelser, ulykker som har
skjedd på utilgjengelig sted eller i ekstremt vær kan det være behov for uthenting av
pasientene til egnet samleplass. I praksis benyttes ofte grovtriage som grunnlag for
rekkefølgen de skadde evakueres i før det er forsvarlig å gjennomføre individuell triage og
livreddende tiltak.
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3.3 Individuell triage
Ved individuell triage skal livreddende tiltak utføres før tildeling av hastegrad. Tiltakene som
inngår i algoritmen begrenses til enkle livreddende tiltak som ikke binder opp ressurser.
Avhengig av tilgjengelig utstyr og kompetanse anbefales det at man prioriterer å stanse store
ytre blødninger, åpner luftveien med enkle luftveismanøvre, vurderer 5 munn-til-munn
innblåsninger hos barn som ikke puster, avlaster eventuell trykkpneumothorax og gir relevant
motgift ved en CBRNE-hendelse.
Individuell triage består av en forenklet undersøkelse av vitale funksjoner som luftveier (A),
respirasjon (B), blodsirkulasjon (C) og bevissthet (D). Algoritmen er bygd opp av ja-nei spørsmål
knyttet til de vitale funksjonene. Måling av vitale parametere som respirasjonsfrekvens og puls
inngår ikke i algoritmen. Det gjør at undersøkelsen tar mindre tid å gjennomføre og kan brukes
til vurdering av alle aldersgrupper.
Algoritmen omfatter også en enkel undersøkelse av skader. Ved åpenbart livstruende skader
som for eksempel store ytre blødninger som man ikke får stanset, eller penetrerende skader i
brystet og magen tildeles pasienten RØD hastegrad (Akutt). Har pasienten minimale skader som
for eksempel mindre brudd eller sårskader tildeles pasienten GRØNN hastegrad (Vanlig).
Moderate skader er skader som ikke er åpenbart livstruende, men som er mer omfattende enn
minimale skader som kan behandles poliklinisk eller på legevakt. Pasienter med moderate skader
tildeles hastegrad GUL (Haster).
Det er viktig å retriagere pasientene som initialt synes å være moderat eller minimalt skadet da
de etter at individuell triage er gjennomført kan utvikle symptomer på livstruende skader og
derfor må få en annen hastegrad.
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Figur 4 Flytskjema individuell masseskadetriage
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3.4 Triage av barn i masseskadesituasjoner
Alvorlige hendelser og katastrofer vil også ramme barn. Hastegradsvurdering og prioritering av
barn kan av flere grunner oppleves utfordrende for innsatspersonellet. Det er sannsynlig at
hendelser som rammer mange barn vil utfordre helseressursene ved et mindre omfang enn
tilsvarende hendelser med bare voksne.
Mange har begrenset erfaring med vurdering av vitale parametere hos barn. For å gjøre
triagesystemet enklere er det anbefalt at barn og voksne vurderes ut fra et felles flytskjema hvor
man gjør en kvalitativ vurdering av respirasjon, pulsfølbarhet og motorisk respons. Barn har
mindre respiratorisk reservekapasitet, mindre reservevolum og dekompenserer raskere enn
voksne. Retriage er derfor spesielt viktig hos barn for å fange opp forverring.
Spedbarn og yngre barn som ikke er mobile klarer ikke å søke tilflukt på egenhånd. Ved
individuell triage må man være ekstra oppmerksom på kritisk skadde barn som ved grovtriage
har blitt båret bort til angitt sted av en omsorgsperson.
Innsatspersonell har på bakgrunn av en emosjonell respons ofte et behov for å prioritere barn
høyere enn det objektive medisinske behovet tilsier. I hendelser med stor ubalanse mellom
behov og ressurser vil det å prioritere barn som ikke trenger akutte livreddende tiltak kunne
medføre uhensiktsmessig bruk av ressursene og i verste fall økt dødelighet i hendelsen.
Barn er en sårbar gruppe i en masseskadehendelse og minimalt skadde eller uskadde barn bør
prioriteres til evakuering så snart pasientene med hastegrad «Akutt» og «Haster» er ivaretatt.
Dette gjelder også andre sårbare grupper som eldre, gravide og funksjonshemmede.
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4 MERKING OG DOKUMENTASJON

4.1 Merking av pasientene etter triagering
Hastegrad kan markeres ved å holde pasienter med samme hastegrad samlet, og adskilt fra
andre triagert til annen hastegrad.
En slik geografisk "merking" benyttes også ved grovtriage der man skiller de som kan gå fra de
som ikke kan gå, uten at hver av de som kan gå påsettes fargemarkering før etter individuell
triage.
For å markere den enkelte pasients hastegrad etter triagering kan, når det er hensiktsmessig,
benyttes enkle og synlige merker som festes på pasientens venstre arm. Merkene skal ha de
samme fargene som er angitt i veilederen og brukes tilsvarende.
Godt egnede merker bør tilfredsstille følgende fysiske krav:
-

Merket skal tåle vann, kulde, varme og kraftig vind.
Skal være godt synlig på avstand i alle værtyper og dårlige lysforhold.
Merkeutstyr skal vise tydelig den gjeldende hastegrad med farge og tekst. Det bør være
teknisk enkelt å endre merkingen hvis hastegrad blir endret etter senere retriage.
Størrelse og tykkelse bør være slik at en pakke med tilstrekkelig antall merkemateriell er
av hensiktsmessig størrelse og vekt.

Merkene kan også ha felt for enkel dokumentasjon, eller det kan ved behov benyttes en lapp
som festes samme sted som hastegradsmerket.

4.2 Dokumentasjon
I en masseskadesituasjon vil medisinsk dokumentasjon (journalføring) nedprioriteres så lenge
det er ubalanse mellom antall skadde og stedlige ressurser. Denne veilederen tar derfor som
utgangspunkt at ordinære dokumentasjonsprinsipper benyttes først fra det tidspunkt
ressurssituasjonen tillater det. Ofte vil dette være ved oppstart av transport og i praksis vil det
utføres ved at transportjournal fylles ut på ordinær måte.
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Man kan dog tenke seg situasjoner der vesentlige data kan og bør dokumenteres allerede i
innsatsområdet. Spesielt i rød gruppe (akutt) vil dette kunne være aktuelt. Relevant informasjon
vil være:
-
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Skadeomfang/type
Utførte behandlingstiltak med tilhørende tidspunkt (f.eks. thoraxdrenasje, tourniquet,
smertestillende eller annen medikasjon, væskeinfusjon).
Navn på pasienten
Fødselsdato
Skadetidspunkt for aktuelle pasient
Vitale parametere med tilhørende tidspunkt for når de er målt
Intern prioritet i aktuelle prioriteringsgruppe
Angivelse av leveringssted/neste behandlingssted

Nasjonal veileder for masseskadetriage

Fra: Trykk‐Tjenester <Trykk‐Tjenester@helsedir.no>
Sendt: mandag 13. januar 2020 11.21
Kopi: Bjørn Jamtli <Bjorn.Jamtli@helsedir.no>
Emne: Revisjon av Nasjonal veileder for masseskadetriage ‐ høring med vedlegg 26805393_1_1.PDF

til kommuner, Helseforetak og Regionale helseforetak

Det er internasjonalt bred enighet om at masseskadetriage er et viktig verktøy for effektiv
pasienthåndtering ved større hendelser og katastrofer, og det er utviklet flere modeller for
masseskadetriage.
Vennligst se vedlegg for ytterligere informasjon.
Beste hilsen
Bjørn Jamtli
Seniorrådgiver
Helsedirektoratet, avdeling legevakt og akuttmedisin
Pb. 220 Skøyen
0213 Oslo
Tlf. 41223391
E‐post: Bjorn.Jamtli@helsedir.no

Fra: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) <mailer@utdanningsdirektoratet.no>
Sendt: onsdag 15. januar 2020 10.08
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Emne: Høring ‐ endring i yrkesfaglig tilbudet

Høring - endring i yrkesfaglig tilbudet
Vi foreslår å gjøre endringer i noen av fagene i det yrkesfaglige tilbudet:
Splitting av Vg3 akvakultur i Vg3 akvakultur og Vg3 havbruksteknikk
Vi foreslår å splitte dagens læreplan på Vg3 akvakultur/opplæring i bedrift i to nye retninger, en med vekt på teknologi og
en med vekt på biologi. Les og svar på høringen her.
Endring av navn på Vg1 teknikk- og industriell produksjon
Vi foreslår å endre navn på utdanningsprogrammet teknikk og industriell produksjon til Vg1 Teknologifag eller Vg1
Teknologi- og industrifag. Les og svar på høringen her.
Endring av navn på utdanningsprogrammet elektro til elektro og datateknologi
Vi foreslår å endre navn på Vg1 elektrofag til Vg1 elektro og datateknologi. Les og svar på høringen her.
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Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til alternativ regulering av
pasientforløp i spesialisthelsetjenesten. Dette vil innebære endringer i pasient- og
brukerrettighetsloven.
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Formålet med oppdraget var å få frem et godt beslutningsgrunnlag for eventuelle endringer. I
rapporten ble det presentert tre ulike modeller for regulering av pasientforløp. Høringen av
rapporten ga ingen klar indikasjon på hvilken modell som foretrekkes av høringsinstansene,
men det var enighet om at alle modellene var en forbedring fra dagens regulering.
Høringsnotatet som nå sendes ut er en oppfølging av denne rapporten.
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1 Innledning
Regjeringens mål er å skape pasientens helse- og omsorgstjeneste der alle skal ha trygghet
for å få hjelp når de trenger det, bli ivaretatt og informert, oppleve å ha innflytelse,
påvirkning og makt til å treffe valg som gjelder egen situasjon. Norge har en meget god
helse- og omsorgstjeneste sett i internasjonal sammenheng. Tilgangen og behandlingen
som tilbys skal være likeverdig for alle, uavhengig av sosial bakgrunn eller hvor i landet
man bor.
De siste årene har det vært mye oppmerksomhet og diskusjon rundt registreringen og
praktiseringen av regelverket knyttet til ventetid og pasientenes forløp i
spesialisthelsetjenesten. Det er en risiko for at den samme henvisningen vurderes ulikt, og
at det gis ulike rettigheter avhengig av fortolking av regelverket. Det medfører igjen en
risiko for at pasientenes rettigheter ikke registreres riktig, slik at statistikk og
styringsinformasjon om ventetid påvirkes. Det er særlig skillet mellom frist til utredning
og frist til behandling som har skapt utfordringer. Det har for eksempel blitt stilt spørsmål
om reduksjonen i ventetid siden 2013 har vært reell.
Som følge av dette, fikk Helsedirektoratet i juni 2016 oppdrag om å utrede flere forhold
knyttet til ventetidsregistrering. Rapporten ble publisert i mai 2017. Helsedirektoratets
vurdering var at ventetiden på nasjonalt nivå samlet sett går ned. Helsedirektoratet foreslo
to tiltak i rapporten. Det ene var at regelverket måtte forenkles og det andre var at de
pasientadministrative systemene måtte forbedres. Helsedirektoratet fikk som følge av
dette et nytt oppdrag, og leverte en utredning til departementet i juli 2018. Denne
rapporten var på tre måneders høring i 2018.
Hovedformålet med forslagene i dette høringsnotatet er å legge til rette for bedre
pasientforløp. Pasientene skal oppleve gode, sikre og forutsigbare pasientforløp.
Pakkeforløp er ett eksempel på tiltak som bidra til at pasienter får et behandlingsforløp
som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Det er innført pakkeforløp for kreft,
hjerneslag, psykisk helse og rus, og Helsedirektoratet utvikler pakkeforløp for flere
diagnoser.
Andre sentrale formål med forslagene i høringsnotatet er å redusere uønsket variasjon
mellom sykehus og regioner og forbedre kvaliteten på registreringen i
spesialisthelsetjenesten. Det er en overordnet målsetting at endringer i registreringen i
utgangspunktet ikke skal bidra til større administrativ byrde for sykehusene og
helsepersonell, men sikre god og pålitelig oversikt over utviklingen i ventetider og kvalitet
i tjenesten.
Departementet mener det er behov for tiltak på både kort og lang sikt. Og det er behov for
tiltak av både rettslige og ikke-rettslige tiltak. Bruk av virkemiddel må tilpasses hva man
ønsker å oppnå og om virkemiddelet er egnet. For eksempel vil ikke nødvendigvis
regelverksendringer eller nye pasientrettigheter alltid være det riktige svaret på
utfordringer knyttet til pasientforløpene. I mange tilfeller vil endringer i praksis,
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tilrettelegging for informasjonsutveksling, og bedre informasjon til pasienter kunne være
vel så egnede tiltak for å oppnå gode pasientforløp.
På kort sikt er det imidlertid et behov for å rydde i regelverket slik at like pasienter får
like rettigheter, uavhengig av hvor de mottar helsehjelpen. Skillet mellom frist til
utredning og frist til behandling har vært vanskelig å forstå og praktisere, og gir ikke
pasientene et bedre pasientforløp. Dette er godt dokumentert gjennom ulike rapporter de
senere årene.
Regjeringen er opptatt av å forenkle og forbedre dagens modell uten at pasientens
rettigheter svekkes i møte med spesialisthelsetjenesten. Det er avgjørende at pasienter får
god og forsvarlig helsehjelp fra rett kompetanse til rett tid, og uten unødvendig venting.
For å oppnå dette er det ikke bare behov for oppheve skillet mellom frist til utredning og
behandling, men også andre tiltak av ikke-rettslige karakter som kan understøtte de gode
pasientforløpene.
På lang sikt er det ønskelig med et mer tilpasset regelverk som i enda større grad
understøtter gode pasientforløp, minsker administrasjon, men som samtidig ikke svekker
pasientenes indviduelle rettigheter og sikrer helsehjelp av god kvalitet og til rett tid.
Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med eventuelle større justeringer i regelverket
som kan innføres på lengre sikt.
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2 Oppsummering av høringsnotatets forslag
2.1 Høringsnotatets hovedforslag
Høringsnotatet inneholder to forslag til lovendringer:
•

Opphevelse av skillet mellom individuell juridisk frist til utredning eller behandling.
Dette gjøres gjennom en endring i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-2 andre ledd.
(Innføring av modell A)

I høringsnotatet foreslås det at den individuelle fristen oppfylles ved "første oppmøte".
Helsedirektoratet gir ikke nærmere forklaring i deres utredning på hvilket materielt krav
som skal ligge i kravet til "første oppmøte". Ordlyden tilsier at fristen oppfylles i det
pasienten møter for første gang etter henvisning i spesialisthelsetjenesten. Ordlyden stiller
ikke krav til at det skal være noen kvalitativ utredning eller behandling som må
gjennomføres for at fristen skal være oppfylt. Fristen kan følgelig oppfylles ved innkalling
til en samtale.
Departementet foreslår i høringsnotatet at "første oppmøte" skal forstås slik at utredning
eller behandling påbegynnes. Det skal ikke være anledning til å sette opp en time kun med
en intensjon om å oppfylle fristen, for deretter å la pasienten vente uforsvarlig lenge på
det videre pasientforløp. For at fristen skal være oppfylt, må en reell utredning eller
behandling være påbegynt. Det innebærer at for at fristen skal være oppfylt må timen eller
kontakten med spesialisthelsetjenesten innebære aktiviteter som medfører at
pasientforløpet startes på det tidspunktet.
Når det gjelder spørsmålet om "første oppmøte" krever fysisk oppmøte på en bestemt
lokasjon, mener departementet at det er viktig at ny lovgivning er teknologinøytral og det
åpnes for å ta i bruk løsninger som er kostnadseffektive og brukervennlige. Selv om
ordlyden kan tolkes dithen at det kreves fysisk oppmøte på et sykehus eller poliklinikk, så
presiseres det i de spesielle merknadene til bestemmelsen at for eksempel også ekonsultasjon kan oppfylle fristen til første oppmøte.

•

Det foreslås endringer i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b andre ledd. Forslaget
innebærer at det vil fremgå av lovs form at retten til nødvendig helsehjelp fra
spesialisthelsetjenesten er avhengig av forventet nytte av helsehjelpen, og at den
forventede ressursbruken står i et rimelig forhold til den forventede nytten av
helsehjelpen.

I de senere årene har det i ulike sammenhenger blitt tatt opp sammenhengen mellom
prioriteringsforskriften og retten til nødvendig spesialisthelsetjeneste som er regulert i
pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b. Blant annet har Justis- og
beredskapsdepartementet påpekt at de mener at prioriteringsforskriften § 2 første ledd ut
fra sitt innhold er en så viktig bestemmelse at den burde fremgå av lovbestemmelsen. Det
samme ble tatt opp av Magnussen-utvalget i rapporten "På ramme alvor".
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Av den grunn foreslår departementet endringer i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b
andre ledd. Endringen består i å at det vil fremgå av lovs form at retten til nødvendig
helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten er avhengig av forventet nytte av helsehjelpen, og at
den forventede ressursbruken står i et rimelig forhold til den forventede nytten av
helsehjelpen.
Det understrekes at forslaget ikke vil endre på hvilke pasienter som skal tildeles rett til
nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Forslaget til endring i pasient- og
brukerrettighetsloven § 2-1 b er av lovteknisk karakter, og handler om å forankre det som
fremgår av dagens prioriteringsforskrift § 2 første ledd i lovs form.

2.2 Leseveiledning
De mest sentrale kapitlene i høringsnotatet er kapittel 7, 8 og 10.
I kapittel 7 redegjøres for de modellene som er blitt vurdert. Alle modellene beskrives
relativt detaljert, slik de er fremstilt i rapporten fra Helsedirektoratet. Først gis
hovedelementene i modellen, deretter Helsedirektoratets vurdering av hvilke andre tiltak
som kan understøtte modellen. Videre forsøkes å gi en vurdering av fordeler og ulemper
av modellene. Avslutningsvis under hver modell gis det en beskrivelse av økonomiske og
administrative konsekvenser, samt behov for endringer i de pasientadministrative
systemene.
I kapittel 8 redegjør departementet for hvilken av modellene A, B eller C som foretrekkes.
I kapittel 10 redegjøres det for modelluavhengige tiltak som kan forbedre
pasientforløpene. I de senere årene er det iverksatt flere tiltak som har som formål å bidra
til gode, sikre og forutsigbare pasientforløp, som ikke er av rettslig karakter. Disse
omtales under punkt 10.2. De modelluavhengige tiltakene som Helsedirektoratet foreslår i
sin rapport, tas stilling til av departementet under punkt 10.3.
Enkelte av tiltakene som Helsedirektoratet har vurdert og foreslått i utredningen berører
tema som er omtalt og behandlet i Meld. St. 7 (2019-2020) Nasjonal helse- og
sykehusplan 2020-2023. Det vil framgå av den videre beskrivelsen hvilke tiltak dette
gjelder.
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3 Bakgrunn
3.1 Innledning
På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet leverte Helsedirektoratet 3. mai 2017 –
"Utredning av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten" IS-2626. I rapporten uttalte
direktoratet at det er behov for å forbedre registreringen i de pasientadministrative
systemene og for å forenkle regelverket. Det ble blant annet foreslått å vurdere å forenkle
regelverket slik at pasientene tildeles rett og frist til oppstart av oppstart uten at det skilles
mellom frist til henholdsvis utredning og behandling, og at pasientrettigheten vurderes
som innfridd ved første kontakt.
I "Tillegg til tildelingsbrev nr. 42/2017" fikk Helsedirektoratet i oppdrag fra
departementet om å utrede ulike modeller for hvordan regelverket for pasienters
helsehjelp i spesialisthelsetjenesten og tilknyttede registreringer av ventetid bør innrettes
og reguleres. I oppdragsbrevet ble det vektlagt at forslag til nye modeller skal ivareta
gode, sikre og forutsigbare pasientforløp, enkel administrasjon og lav grad av variasjon
mellom sykehus og regioner.
Forslag til alternative modeller skulle omfatte skisse til lov- og forskriftsregulering,
forslag til registreringsmålepunkter i forløp, samt vurdering av konsekvenser for
pasientenes rettsstilling, behov for endringer i pasientadministrative systemer, og
økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene. I arbeidet skulle det innhentes
erfaringer og kunnskap fra berørte aktører, herunder profesjonsforeninger,
pasientforeninger, sykehus og andre. Helsedirektoratet leverte sin rapport IS-2742 –
"Alternative modeller for regulering av pasientforløp og registrering av ventetider i
spesialisthelsetjenesten" i juli 2018.
I det følgende redegjøres det kort for rapporten. Mer detaljert fremstilling av de modellene
som blir foreslått i rapporten finnes i kapittel 7.

3.2 Rapport IS-2742 – Alternative modeller for regulering av
pasientforløp og registrering av ventetider i
spesialisthelsetjenesten
Helsedirektoratet har lagt stor vekt på involvering av berørte aktører i arbeidet. Det ble
opprettet en egen referansegruppe for arbeidet, med bred representasjon og jevnlige
møtepunkter underveis. Referansegruppen har hatt representasjon fra samtlige
helseregioner, pasient- og brukerombud, pasient-/brukerorganisasjoner representert
gjennom Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Kreftforeningen og Helsedirektoratets
brukerråd innen rus- og psykisk helsefeltet (BrukerROP), profesjonsforeninger
representert gjennom Legeforeningen og Psykologforeningen, samt Statens helsetilsyn.
I tillegg til informasjonsinnsamlingen gjennom møter og intervjuer har direktoratet også
invitert publikum til å gi sine innspill gjennom nyhetssak og tilhørende
Questbackundersøkelse publisert på Helsedirektoratets nettsider. Direktoratet uttaler at de
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har gjennom møter, intervjuer og Questback-undersøkelse fått en rekke gode innspill som
grunnlag for arbeidet.
I rapporten er det presentert tre ulike modeller for regulering av pasientforløp. Alle har
som formål å bidra til gode, sikre og forutsigbare pasientforløp, minsket uønsket variasjon
og enkel administrasjon. Modellene bygger på ulike tilnærminger til innretning av frist, og
er sammensatt av kombinasjoner av tiltak og regulering i regelverk, samt målepunkter,
indikatorer og regelverk knyttet til disse.
Det lå ikke til oppdraget at Helsedirektoratet skulle anbefale en modell, men å utrede flere
alternative modeller. Videre ble det i oppdraget satt som forutsetning at pasientenes
rettigheter i møte med spesialisthelsetjenesten ikke skulle svekkes.
Modell A tar utgangspunkt i opprettholdelse av individuell rett til juridisk frist for når
helsehjelp senest skal starte, og legger til grunn av fristen innfris ved første oppmøte i
spesialisthelsetjenesten. Modellen tilsvarer i hovedsak dagens modell, men med bortfall
av skillet mellom utredning og behandling ved fristfastsettelse. Alle pasienter som gis rett
til nødvendig spesialisthelsetjeneste, skal få en frist for senest oppstart av helsehjelpen.
Modellen har fokus på å redusere unødig venting på oppstart av helsehjelp i starten av
pasientforløpet. Det er en forenkling av dagens modell, gjennom at en fjerner rom for
skjønn ved vurdering av om pasienten har en avklart eller uavklart tilstand, og skillet
mellom frist til utredning og behandling. Modellen tilrettelegger for noe enklere
kommunikasjon med pasienten om den fristen som er gitt, og gir mer sammenlignbar
statistikk på ventetider. Modellen innebærer relativt små endringer fra dagens
reguleringsmekanismer, og antas å kunne implementeres relativt raskt, og med relativt lav
risiko og ressursbruk.
Modell B legger opp til en overgang fra individuell til generell frist for oppstart av
helsehjelp. Modellen legger opp til at alle pasienter får en rett til første oppmøte innen et
bestemt antall måneder, eksempelvis 3 måneder. Dersom fristen overskrides, kontaktes
HELFO for formidling av helsehjelp et annet sted. Dersom det er behov for mer enn et
oppmøte i spesialisthelsetjenesten, skal det avtales dato for neste oppmøte før pasienten
forlater sykehuset. Tilsvarende gjelder for ytterligere oppmøter. Ved overskridelse av
avtalt tid for neste oppmøte registreres avvik som for eksempel kan benyttes til utvikling
av kvalitetsmålinger. Modellen gir enkle og forutsigbare rettigheter og registrering –
pasientene kommer raskt inn. Samtidig gis mulighet for kontroll og oppfølging i forløpet.
Modellen kan kreve en lengre overgangsperiode.
Modell C tar utgangspunkt i at det er de regionale helseforetakene som har ansvaret for å
sikre gode og forsvarlige pasientforløp. Den juridiske fristen for når helsehjelpen senest
skal starte erstattes med andre tiltak for å sørge for gode og forsvarlige pasientforløp.
Spesialisthelsetjenesten arbeider kontinuerlig med å forbedre kvaliteten i tjenesten. Å
sikre at pasientene får tilgang til nødvendig helsehjelp til rett tid er sentralt i arbeidet med
kvalitetsforbedring.
Modellen presiserer de regionale helseforetakenes sørge-for-ansvar og viderefører plikt til
å ha rutiner og systemer for å følge med på ventelister. Den fremhever også bruk av
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kontinuerlig kvalitetsforbedring i tjenesten som verktøy for å understøtte og utvikle gode
pasientforløp. Det introduseres andre mekanismer med formål om å bidra til å sikre at
pasientene samlet sett ikke skal komme dårligere ut enn de gjør med dagens rett til
individuelt fastsatt frist. Modellen krever at det utvikles nye indikatorer og introduseres
nye løsninger i sykehusenes systemer, at lov og forskrift endres, og at tydeliggjøres
hvordan spesialisthelsetjenesten skal arbeide med kvalitetsforbedring i forløp.

3.3 Høring av rapporten
3.3.1 Innledning
Helse- og omsorgsdepartementet sendte rapporten på høring 3. juli 2018 med høringsfrist
2. oktober 2018. Departementet mottok 35 høringssvar.
Det ble fremhevet av flere høringsinstanser at det var en grundig rapport som
Helsedirektoratet leverte. Høringen ga ingen klar indikasjon på hvilken modell som
foretrekkes av høringsinstansene. Det er relativt jevnt fordelt mellom hvilken modell som
høringsinstansene foretrekker som alternativ til dagens system. Det synes imidlertid å
være en enighet om at det er modell A som er minst krevende å innføre, og modell C som
mest krevende. Videre synes det tilsynelatende å være en bred enighet om at alle
modellene i og for seg er forbedringer til dagens system.
Flere høringsinstanser påpeker også at like viktig som valg av modell, er alle de andre
ikke-rettslige tiltakene for å sikre gode og forsvarlige pasientforløp. Så å si alle
høringsinstanser er opptatt av at man ser på hele pasientforløpet, og ikke kun juridiske
frister knyttet til oppstart av helsehjelpen.
3.3.2 Vurderingsfrist og opphevelse av skillet mellom frist til utredning og
behandling
De aller fleste høringsinstansene er enige i forslaget fra Helsedirektoratet om å beholde
vurderingsfristen på 10 virkedager. For eksempel uttaler pasient- og brukerombudene at
kort vurderingstid er viktig for å sikre at pasienter med tilstander som haster får rask
vurdering.
Når det gjelder juridisk frist til utredning og behandling er det stor støtte fra
høringsinstansene om å oppheve skillet. En del av høringsinstansene gir imidlertid uttrykk
for at "første oppmøte" må presiseres nærmere. For eksempel uttaler Helse Sør-Øst RHF
at begrepet kan leses slik at det innebærer at pasienten må fysisk møte opp på en gitt
lokalisasjon. De foreslår istedenfor at begrepet "kontakt" brukes i lovteksten for å åpne
opp for ny teknologi og innovative løsninger.
Advokatforeningen er negativ til forslaget om å oppheve skillet, og mener at det innen
somatikk, og i hvert fall innenfor kirurgi, tvert imot må være enda tydeligere krav for å
kunne sette en tilstand som uavklart.
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3.3.3 Modell A – individuell frist
Det er en betydelig andel av høringsinstansene som støtter denne modellen. Flere er
opptatt av modellen i størst grad tilsvarer dagens modell, og derfor vil være den minst
ressurskrevende å innføre. Likevel påpekes det at en del av utfordringene med dagens
system vil bestå i modell A. Det gjelder særlig utfordringene med å sikre pasienter
forsvarlig fremdrift gjennom forløpet.
De som er negative til modellen trekker frem at modell A har de samme
vridningseffektene som dagens system. Forløpet etter første oppmøte er ikke bedre
ivaretatt enn i dagens modell, og modellen sikrer ikke godt nok kontroll i det videre
forløpet.
Helse Sør-Øst RHF presenterer et tredje alternativ. De støtter modell C, men mener at det
kan stilles spørsmål ved når modellen kan gjennomføres og iverksettes. Det foreslås derfor
at modell A benyttes i en overgangsperiode frem til modell C er implementert og
spesialisthelsetjenesten kan ta i bruk effektene av denne.
3.3.4 Modell B – generell frist
Det er også en betydelig andel høringsinstanser som foretrekker modell B. De som er
positive trekker blant annet frem at modellen gir enkle og forutsigbare rettigheter for
pasientene og at alle pasienter kommer raskt inn.
Helse Sør-Øst RHF påpeker at det er nærliggende å tenke at en juridisk frist, fastsatt uten
noen individuell vurdering, vil kunne påvirke kapasitet og prioriteringer negativt. Helse
Midt-Norge RHF påpeker at fristen som foreslås i modellen er påfallende lang
sammenlignet med målet om ventetid under 50 dager innen 2021 i oppdragsdokumentet.
De som er negative mener at modellen verken gir merverdi for pasientene eller for
helsepersonellet som skal behandle og gjøre vurderingene. En annen utfordring som det
pekes på er at mange i dag får oppstart av behandling tidligere enn 3 måneder etter
henvisning. De som i dag ikke får behandling innenfor 3 måneder, men i modellen vil få
en rett til dette, kan bidra til pasienter med alvorligere tilstander blir prioritert ned slik at
de får lengre ventetid. Det påpekes også at modellen krever en mer komplisert registering
og oppfølging.
3.3.5 Modell C
Selv om det er enighet blant høringsinstansene at dette er den modellen som er mest
krevende å gjennomføre, er det likevel et stort antall som er positive. Et hovedtrekk som
trekkes frem er at modellen understøtter god faglig praksis. Flere mener at modellen har et
betydelig potensial, men at det kreves store omlegginger. For eksempel uttaler Helse SørØst RHF at det krever intensivering av arbeidet med å sikre gode pasientforløp for alle,
ikke bare for de definerte pakkeforløpene. Videre må målepunkter i forløpene defineres,
og det kreves utvikling av nye indikatorer.
Det store spørsmålet i modellen er om pasientenes rettsstilling svekkes. Her er
høringsinstansene delte. Noen mener at selv om pasientene mister formelle rettigheter, så
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kan modellen frigjøre ressurser til å intensivere arbeidet med gode og helhetlige
pasientforløp slik at pasientens reelle rettsstilling ikke svekkes. Andre høringsinstanser er
derimot klare på at pasientene må ha klare rettigheter, og det må knyttes konsekvenser til
brudd på pasientrettighetene. De som er negative til modellen, trekker frem og vektlegger
det argumentet tungt.
Et positivt aspekt ved modellen som trekkes frem av flere, er at modellen kan bidra til å få
fokus bort fra oppstartstidspunktet og over på hele pasientforløpet og pasientenes reelle
behov. Statens helsetilsyn uttaler for eksempel at modellen imøtekommer flere av de
viktigste ønskene pasientene har gitt uttrykk for. De påpeker imidlertid at svakheten i
modellen kan være at virkemidlene ikke er kraftfulle nok til å oppnå formålet.
3.3.6 Andre tiltak for å understøtte gode pasientforløp og forbedret
registrering
3.3.6.1 Styrking av henvisningsprosess og dialog
Høringsinstansene er enige i at det er behov for å styrke henvisningsprosessen. For
eksempel uttaler Ahus HF at henvisningsdialogen mellom sykehus kan forbedres ved at
foretakene kan overføre henvisninger og svar elektronisk. Dette mener helseforetaket vil
bidra til logistikk, forutsigbarhet og pasientsikkerhet.
Rapporten inneholder flere ulike forslag. Det ene forslaget er å innføre vurderingssamtaler
ved usikkerhet i vurdering av henvisning. Det er få høringsuttalelser om dette, og ingen
som uttaler seg gir noen særlig begrunnelse for hvorfor de eventuelt støtter eller ikke
støtter tiltaket. Vestre Viken HF er negativ til forslaget med den begrunnelsen at et skille
mellom vurderingssamtale og en første konsultasjon oppleves som kunstig og vanskelig å
kommunisere til pasienter.
Blant annet pasient- og brukerombudene og Statens helsetilsyn mener at det bør stilles et
tydelig krav om at helseforetaket skal gi en begrunnelse som gir pasient og lege
nødvendig innsikt i de vurderinger som er foretatt. De mener dette vil gi en bedre
forståelse av helseforetakets vurderinger, og det vil gi en reell mulighet til å klage dersom
henviser eller pasient mener avgjørelsen er feil.
Helse Sør-Øst RHF er på den annen side opptatt av at det ikke er hensiktsmessig å kreve
en så omfattende begrunnelse for avslag som det er for enkeltvedtak i forvaltningsloven.
De mener det bør være tilstrekkelig å begrunne et avslag i svarbrevet til pasienten med at
den aktuelle tilstanden kan behandles i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og
heller legge til rette for et felles møte.
3.3.6.2 Informasjon som bedrer forståelighet og forutsigbarhet for pasienter og
pårørende
Flere høringsinstanser er positive til å innføre serviceerklæring og forløpsplan. For
eksempel uttaler Diabetesforbundet at dette kan være gode verktøy som kan gi større grad
av trygghet og forutsigbarhet for pasientene. Sunnaas Sykehus HF er også positive, men
mener at tiltakene kan oppfattes å være delvis overlappende. Det anbefales et tydeligere
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skille mellom disse to, og vil foreslå at det skilles mellom et dokument som gjelder
gruppenivået og et dokument som gjelder individnivået.
3.3.6.3 Forbedret koordinering av logistikk i det enkelte pasientforløp og mellom
helseforetak
Det er få høringsinstanser som uttaler seg direkte om forslag til tiltak under dette punktet.
Sunnaas Sykehus HF mener det bør være et forsterket fokus på kompetanse på
koordinering.
Pasient- og brukerombudene er positive til tiltak som styrker RHF-enes rolle i "køstyring". De uttaler at de erfarer at i dag så "holder" helseforetakene på sine pasienter på
tross av lange ventetider, i stedet for å utnytte ledig kapasitet ved andre helseforetak.
3.3.6.4 Styrking av utskrivingsprosessen
Det er få høringsinstanser som uttaler seg direkte om forslag til tiltak under dette punktet.
Helse Sør-Øst RHF viser til at styrking av utskrivningsprosessen gjennom
utskrivningssamtaler og kopi av epikrise til pasient er i dag innført i flere helseforetak og
vil ikke kreve endringer i teknisk løsning, men legges inn som aktivitet i pasientforløpet.
De uttaler at innføring av utskrivningsattest vil kreve nytt dokument i pasientjournalen.
De mener det bør vurderes om en utvidet epikrise vil kunne dekke dette og spare tid til
annet pasientarbeid.
3.3.6.5 Økonomiske virkemidler som kan styrke fokus på helhetlige pasientforløp
I rapporten viser Helsedirektoratet til kvalitetsbasert finansiering og forløpsbasert
finansiering. Få høringsinstanser uttaler seg om dette. Pasient- og brukerombudene uttaler
at deres erfaringer er at gode pasientforløp og innfrielse av pasient- og brukerrettigheter
ikke understøttes av finansieringsordningene. De viser til at alle ønsker lav ventetid og
gode, effektive forløp. De mener dagens finansieringsordning ikke har vist seg om et
insitament for dette.
3.3.6.6 Måling og registrering
Høringsinstansene som uttaler seg om måling og indikatorer er opptatt av at
rapporteringsbyrden forenkles og reduseres. Fokuset bør være å bedre monitorering av flyt
og kvalitet i forløpene.
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4 Gjeldende rett
4.1 Innledning
I dette kapittelet redegjøres det for gjeldende rett. Det er viktig for å forstå departementets
forslag og vurderinger, at man ser regelverket i sammenheng og ikke kun enkelte
bestemmelser adskilt. Av den grunn er det gitt en bred gjennomgang av relevant
regelverk.

4.2 Pasient- og brukerrettighetsloven
4.2.1 Rett til vurdering
Det følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-2 at pasienter som henvises til
spesialisthelsetjenesten skal innen 10 virkedager etter at henvisningen er mottatt av
spesialisthelsetjenesten, få informasjon om han eller hun har rett til nødvendig helsehjelp.
Vurderingen skal skje på grunnlag av henvisningen. Det innebærer at
spesialisthelsetjenesten innen 10 virkedager skal ha foretatt en vurdering basert på
henvisningen av om pasienten har behov for videre utredning eller behandling. Retten til
vurdering gjelder enhver pasient som henvises til spesialisthelsetjenesten.
Det fremgår av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-2 første ledd tredje punktum at
pasienten har rett til raskere vurdering enn 10 virkedager, ved mistanke om alvorlig eller
livstruende sykdom. Grensen mellom øyeblikkelig hjelp og nødvendig helsehjelp er ikke
alltid klar, men pasienter skal prioriteres ut fra en helsefaglig vurdering av alvorlighetsog hastegrad. Det innebærer at pasienter som henvises med mistanke om alvorlig eller
livstruende sykdom, skal prioriteres raskere enn pasienter hvor henvisningen tilsier at
tilstanden er mindre alvorlig.
I pasient- og brukerettighetsloven § 2-2 første ledd fjerde punktum fremgår det at dersom
pasienten vurderes til å ha behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, skal pasienten
samtidig informeres om tidspunkt for når utredning eller behandling skal settes i gang. Det
innebærer at når spesialisthelsetjenesten skal svare på en henvisning, er det to muligheter.
For det første kan pasienten få beskjed om at vedkommende er vurdert til ikke å ha rett til
nødvendig helsehjelp. I et slikt tilfelle skal pasienten i svarbrevet informeres om sine
klagemuligheter, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2. For det andre kan pasienten få
beskjed om at vedkommende er vurdert til å ha rett til nødvendig helsehjelp fra
spesialisthelsetjenesten. I brevet til pasienten, skal det da opplyses om tidspunkt for når
pasienten skal møte opp, og innen hvilken frist pasienten senest skal få helsehjelp, jf.
pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd. Tidspunktet for oppmøte skal i de
tilfeller hvor det er mulig, være en dato og klokkeslett (time). Tidspunktet det informeres
om bør i alle tilfeller ikke overskride et tidsintervall på en uke.
Det fremgår av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-2 andre ledd at tidspunktet for
oppstart av utredning eller behandling skal settes før fristen for når nødvendig helsehjelp
senest skal gis, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b andre ledd. Dette for å
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tydeliggjøre at det ikke er anledning til å planlegge et pasientforløp som er uforsvarlig. På
samme måte tydeliggjøres det i andre punktum at dersom spesialisthelsetjenesten må
endre tidspunktet som er formidlet til pasienten, skal det umiddelbart gis et nytt tidspunkt
til pasienten, men dette kan ikke settes etter at fristen for når helsehjelp senest skal gis er
gått ut. Dersom spesialisthelsetjenesten ikke er i stand til å finne et tidspunkt innenfor
fristen, skal HELFO umiddelbart kontaktes, jf. § 2-1 b fjerde ledd.
4.2.2 Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten
Det følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b andre ledd første punktum at
pasienter har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. På tilsvarende måte
som for rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen, skal begrepet
"nødvendig helsehjelp" tolkes slik at det gir krav på nødvendig helsehjelp med en
forsvarlig standard, basert på en individuell vurdering av behov. Det er vanskelig å angi
presist hva som er nødvendig helsehjelp. Omfang og nivå må derfor vurderes konkret. Det
avgjørende vil være pasientens behov ut fra en helsefaglig vurdering.
Pasienten skal tildeles en rett til nødvendig helsehjelp dersom en helsefaglig vurdering
tilsier at vedkommende pasient har et behov for spesialisthelsetjenester. Det er følgelig
ikke pasientens egen oppfatning av behov som skal avgjøre om vedkommende har en rett
eller ikke, men en konkret individuell helsefaglig vurdering av behov.
Og på tilsvarende måte som for rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra
kommunen, er det slik selv om en pasient har et rettskrav på «nødvendig helsehjelp» fra
spesialisthelsetjenesten betyr ikke det at vedkommende i utgangspunktet har krav på en
bestemt type tjeneste eller helsehjelp på et bestemt nivå. Dersom en pasient har krav på
nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten er det sykehuset som må vurdere, og i
utgangspunktet beslutte, hva slags helsehjelp som skal tilbys, ut fra det tilbud og de
ressurser som foreligger.
Det ligger i kravet til «nødvendig helsehjelp» at det også må foreligge et rimelig forhold
mellom kostnadene ved utredning eller behandling og den forbedring av pasientens
helsetilstand den eventuelle helsehjelpen forventes å gi. Det innebærer at helsehjelpen skal
være dokumentert effektiv, og det skal foreligge vitenskapelig dokumentasjon for at
pasientens tilstand kan forbedres som følge av behandling i spesialisthelsetjenesten. Det
skal videre være et rimelig forhold mellom kostnadene og den forbedring av pasientens
helsetilstand behandling forventes å gi. Det ligger med andre ord innebygd en kost/nyttevurdering i vurderingen av hva som er å anse som "nødvendig helsehjelp fra
spesialisthelsetjenesten". Dette kravet er nærmere spesifisert i prioriteringsforskriften.
Spesialisthelsetjenesten står imidlertid ikke helt fritt. Formålsbestemmelsene i
spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven er utgangspunktet, og det
skal tas hensyn til pasienten ønsker og synspunkter. Forsvarlighetskravet innebærer også
at dersom en bestemt type tjeneste er eneste alternativ for å yte et forsvarlig tilbud til
pasienten, har vedkommende pasient også et rettskrav på den bestemte tjenesten.
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Spesialisthelsetjeneste er ikke definert i helselovgivningen, men er en samlebetegnelse på
den type helsetjenester som ikke er lagt til den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
Skillet mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan
være flytende. Det avgjørende er imidlertid at tjenestenivåene samarbeider slik at
pasienten får god og forsvarlig helsehjelp. Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre
ledd om nødvendig helsehjelp i kommunen og § 2-1 b andre ledd må ses i sammenheng.
Spesialisthelsetjenesten og kommunen må ut fra forsvarlighetskravet vurdere sin plikt til å
yte den hjelp som pasienten har behov for.
Ved en konkret henvendelse fra en pasient, kan verken spesialisthelsetjenesten eller
kommunen avvise pasienten med den begrunnelse at man ikke har ansvaret for den
tjenesten pasienten har behov for. Det vil si at dersom en pasient oppsøker den
kommunale helse- og omsorgstjenesten, må pasienten vurderes. Dersom kommunen ikke
kan gi pasienten forsvarlige helse- og omsorgstjenester, må pasienten henvises videre.
Dette vil gjelde tilsvarende for spesialisthelsetjenesten. I et konkret tilfelle hvor pasienten
ikke har fått oppfylt de rettigheter som følger av lovgivningen, vil klage- og/eller
tilsynsmyndighetene måtte vurdere ut fra de konkrete omstendighetene hvilket nivå som
ikke har oppfylt sitt lovpålagte ansvar.
Det følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 andre ledd andre punktum at
spesialisthelsetjenesten skal fastsette en frist for når pasienten senest skal få nødvendig
helsehjelp. Fristen skal settes i løpet av vurderingsperioden, jf. pasient- og
brukerrettighetsloven § 2-2. Av tredje punktum fremgår det at fristen skal settes i samsvar
med det faglig forsvarlighet krever. Det innebærer at alle pasienter skal få en konkret frist
for når helsehjelpen senest skal settes i gang. Fristen gjelder ikke bare behandling, men
også utredning. Hvorvidt man har krav på frist til utredning eller behandling avhenger av
om pasientens tilstand er avklart eller uavklart. Det må derfor skilles mellom pasienter
med avklart og uavklart helsetilstand. Dersom man i løpet av vurderingsfristen, jf. pasientog brukerrettighetsloven § 2-2 første ledd, kommer frem til hva slags behandling
pasienten har behov for, vil pasientens tilstand anses som avklart. Fristen skal da settes til
når behandling senest skal gis, og den individuelle fristen vil være oppfylt når helsehjelp i
form av behandling er påbegynt. I de tilfellene hvor pasientens helsetilstand ikke avklares
i løpet av vurderingsfristen, vil aktuell helsehjelp være utredning. Fristen skal da settes til
når utredning senest skal igangsettes, og fristen vil være oppfylt når helsehjelp i form av
utredning er igangsatt før fristen er gått ut.
Det er viktig å understreke at for at fristen skal være oppfylt, må en reell utredning eller
behandling være påbegynt. Fristen oppfylles for eksempel ikke ved å sette opp en time for
dialog med pasienten. Fristen relaterer seg til når helsehjelpen skal igangsettes, enten i
form av utredning eller behandling. Når helsehjelpen igangsettes skal pasienten, selv om
det ikke settes juridiske frister for det videre forløp, ha et forsvarlig pasientforløp. Det
innebærer at det ikke er anledning til å innkalle en pasient før fristen går ut, men så la
pasienten vente uforsvarlig lenge på videre utredning eller behandling.
Forsvarlighetskravet gjelder hele pasientforløpet, slik at selv om det ikke er lovregulerte
frister for forløpet etter oppstart, skal pasienten utredes og behandles innen forsvarlig tid.
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Fristen skal settes på grunnlag av en konkret helsefaglig vurdering av den enkelte pasient.
Pasienten har rettskrav på at det fastsettes en frist og spesialisthelsetjenesten får en
korresponderende plikt til å fastsette fristen. Den fristen som fastsettes er avgjørende for
når pasienten kan kreve oppfyllelse av den materielle rettigheten. Fristen kan ikke settes
til et senere tidspunkt enn når medisinsk forsvarlighet krever at pasienten gis nødvendig
helsehjelp.
Dersom det skulle vise seg at pasienten trenger helsehjelp på et tidligere tidspunkt, for
eksempel fordi helsetilstanden har forverret seg, følger det av kravet til forsvarlighet at
pasienten skal ha helsehjelp på et tidligere tidspunkt.
4.2.3 Rett til kontaktlege
Pasienter som har alvorlig sykdom, skade eller lidelse, og som har behov for behandling
eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten av en viss varighet, har rett til å få oppnevnt
kontaktlege, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 a. Oppnevnelse av kontaktlege er
en plikt for helseforetaket og en rett for pasienten.
Både vilkåret om at tilstanden (sykdommen, skaden eller lidelsen) må være alvorlig og
vilkåret om "en viss varighet" må være oppfylt for at pasienten skal få rett til kontaktlege.
Det innebærer at det må skje en helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle. Om tilstanden er
"alvorlig" må som utgangspunkt avgjøres ut fra en objektiv faglig vurdering, og det må
legges vekt på om tilstanden vil føre til risiko for alvorlig funksjonsnedsetting, invaliditet,
tap av viktige kroppsfunksjoner eller sanser. Videre bør det også legges vekt på både på
fysiske og psykiske følger av tilstanden. Det må også legges vekt på om pasienten i tillegg
har en annen sykdom, skade eller lidelse. Etter en totalvurdering kan det gjøre at
pasientens tilstand blir regnet som alvorlig.
Det fremgår av forarbeidene til bestemmelsen at terskelen for å oppnevne kontaktlege til
barn skal være lav. Det innebærer at vurderingen av tilstanden og kravet til alvorlighet
skal være mildere enn vurderingen av en tilsvarende tilstand hos voksne. Det blir vist til at
barn som er syke er i en særlig sårbar situasjon og et godt forhold til en kontaktlege eller
kontaktpsykolog er derfor ekstra viktig. En kontaktlege eller kontaktpsykolog som kan gi
barnet og foreldrene god informasjon om hva som skal skje i forløpet, kan være med på å
skape trygghet for barnet og foreldrene. Det kan igjen være med på å gjøre foreldrene
bedre rustet til å ta seg av barnet på en god måte.
Vilkåret om at pasienten skal ha "behov for behandling" av spesialisthelsetjenesten "av en
viss varighet" skal forstås slik at det som utgangspunkt omfatter tilfeller der det er behov
for behandling over et tidsrom på mer enn 3–4 dager. "Behov for oppfølging" av
spesialisthelsetjenesten "av en viss varighet" skal forstås slik at det som utgangspunkt
omfatter tilfeller der det er behov for mer enn en enkel avtale om oppfølging.
"Oppfølging" skal forstås slik at det omfatter mer enn det som kan regnes som
"behandling". For at vilkåret skal være oppfylt må det være behov for oppfølgning fra
spesialisthelsetjenesten. Behov for oppfølgning fra helse- og omsorgstjenesten i
kommunen gir ikke pasienten krav på kontaktlege i spesialisthelsetjenesten.
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4.2.4 Rett til individuell plan
Pasient og bruker som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester,
har rett til å få utarbeidet individuell plan, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5.
Nærmere regler om hvem som skal utarbeide planen for pasienten og hvordan ulike deler
av helse- og omsorgstjenesten skal samarbeide er tatt inn i helse- og omsorgstjenesteloven
§ 7-1, spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 og psykisk helsevernloven § 4-1.
Helsepersonelloven § 38 a har regler om plikt for helsepersonell til snarest mulig å gi
melding om pasienters og brukeres behov for individuell plan og koordinator.
Ansvaret for å sørge for utarbeidelse av individuell plan er lagt til kommunen når det er
behov for tjenester fra begge nivåer, men helseforetaket har da plikt til å medvirke. Når
det bare er behov for tjenester fra spesialisthelsetjenesten, er det helseforetaket som har
ansvar for at det utarbeides individuell plan.
Pasienten har rett til å delta i arbeidet med sin individuelle plan, og det skal legges til rette
for dette. Det skal ikke utarbeides individuell plan uten at pasienten har samtykket til
dette. Hvis pasienten ikke har samtykkekompetanse, må samtykke innhentes fra den som
har kompetanse til å samtykke på vegne av pasienten.
4.2.5 Prioriteringsforskriften
4.2.5.1 Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten
Prioriteringsforskriften § 2 angir hvem som har rett til nødvendig helsehjelp fra
spesialisthelsetjenesten etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b andre ledd.
Bestemmelsenes første ledd gir to vilkår som begge må være oppfylt for at pasienten skal
ha rett til nødvendig helsehjelp. Det grunnleggende vilkåret følger imidlertid av pasientog brukerrettighetsloven § 2-1b, og det er at pasienten etter en medisinsk vurdering har
behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Dersom pasienten vurderes til å ha et
medisinsk behov for helsehjelp skal deretter vilkårene i prioriteringsforskriften § 2
vurderes.
Etter prioriteringsforskriften § 2 må for det første pasienten ha forventet nytte av
helsehjelpen. Dette er presisert i bestemmelsens andre ledd. Med forventet nytte av
helsehjelpen menes at kunnskapsbasert praksis tilsier at aktiv medisinsk eller tverrfaglig
spesialisert helsehjelp kan bedre pasientens livslengde eller livskvalitet med en viss
varighet, at tilstanden kan forverres uten helsehjelp eller at behandlingsmuligheter
forspilles ved utsettelse av helsehjelpen. Retten til nødvendig helsehjelp omfatter ikke
eksperimentell eller utprøvende behandling. Det er imidlertid i spesielle tilfeller åpnet for
at enkeltpasienter med sjeldne sykdomstilstander kan få eksperimentell eller utprøvende
behandling i utlandet, se merknad til § 3. Det andre vilkåret er at det foreligger et rimelig
forhold mellom kostnadene ved behandlingen og den forbedring av pasientens
helsetilstand behandlingen forventes å gi.
Vilkårene for rett til nødvendig helsehjelp bygger på sammenhengen mellom en medisinsk
vurdering av behov, muligheten for å forbedre den ved helsehjelp og helsehjelpens
kostnadseffektivitet. Vilkårene skal vurderes samlet. Etter endringene i
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spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a første ledd, omfatter begrepet spesialisthelsetjeneste nå
også tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. Det vil si tjenester med
både helsefaglig og sosialfaglig behandling.
Det fremgår av prioriteringsforskriften § 2 a at spesialisthelsetjenesten skal prioritere
pasienter med rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten ut fra alvorlighetsog hastegrad. I prioriteringen av pasienter skal det legges vekt på prognosetap med hensyn
til livslengde og livskvalitet dersom helsehjelpen utsettes.
Det følger av prioriteringsforskriften § 4 a at fristen for oppfyllelse av rett til nødvendig
helsehjelp ikke skal overstige 65 virkedager for barn og unge under 23 år med psykiske
lidelser eller rusmiddelavhengighet.
4.2.5.2 Særlig om prioriteringsveilederne
Prioriteringsveilederne skal være et praktisk hjelpemiddel når en skal ta stilling til om en
pasient som er henvist, har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. De
skal bidra til at rettighetsvurderingen av «like» pasienter er uavhengig av klinisk
fagområde, hvor i landet de bor og hvilket sykehus de henvises til. De som
rettighetsvurderer henvisningene må derfor ha en felles forståelse av lov og forskrift som
regulerer pasientrettighetene.
Prioriteringsveilederne har en felles del som gjelder for alle fagområdene, og en del med
anbefalinger om rettigheter og frister som gjelder for hvert enkelt fagområde. Den felles
delen, som heter "Aktuell informasjon om lov og forskrift for prioriteringsveilederne",
forklarer hvordan pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften skal brukes
i praksis. Kapitlene følger henvisningsforløpet fra henvisning mottas i
spesialisthelsetjenesten og til helsehjelp starter. Den skal også forklare hvordan de
fagspesifikke prioriteringsveilederne skal brukes og gi svar ved eventuell tvil.
Den fagspesifikke delen av prioriteringsveilederne består av en liste over tilstander med
veiledende rettighet og frist for hver tilstand innenfor det aktuelle fagområdet. Her blir det
også opplyst om fristen gis til start av utredning eller til start av behandling. For hver
tilstand er det en oversikt over individuelle forhold som skal vurderes før det blir bestemt
hva som skal være rettighet og frist for den enkelte pasient. Dette fordi
prioriteringsveilederne inneholder anbefalinger på gruppenivå, mens pasient- og
brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften omhandler individuelle pasienters
rettigheter. Individuelle forhold kan tilsi at rettighetsstatus og/eller frist blir annerledes for
den aktuelle pasienten enn for tilstandsgruppen som pasienten tilhører.
Prioriteringsveilederne inneholder også en fagspesifikk innledning som beskriver spesielle
forhold ved det aktuelle fagområdet og hvordan de som har utarbeidet
prioriteringsveilederne har nærmet seg oppgaven med å gi rettighet og frist.
Tilstandene i prioriteringsveilederne er ment å dekke 75–80 pst. av problemstillingene
som tas opp i henvisningene. Pasienter med andre tilstander skal også vurderes i forhold
til pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften, selv om disse tilstandene
ikke er omtalt i prioriteringsveilederne. Det betyr at pasienter med disse tilstandene også
kan ha rett på nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten.
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Enkelte fagområder har også med tilstander der anbefalingen er at pasienten ikke skal få
rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Anbefalingen gjelder på
gruppenivå. Det kan være individuelle forhold hos den enkelte pasient som likevel tilsier
at det skal gis rett. For pasienter som i utgangspunktet ikke har rett til helsehjelp i
spesialisthelsetjenesten er det spesielt viktig at spesialisten nøye vurderer individuelle
forhold før det konkluderes. Pasienter som ikke har rett til nødvendig helsehjelp i
spesialisthelsetjenesten skal ikke settes på venteliste.
Prioriteringsveilederne er ikke medisinskfaglige veiledere som viser hva slags helsehjelp
det er forventet at norsk helsetjeneste skal tilby en pasientgruppe. De er et bindeledd
mellom helsefaget og regelverket. Prioriteringsveilederne beskriver nasjonale
helsemyndigheters oppfatning av rett fortolkning av regelverk. Dersom tjenesten velger en
annen praksis enn den som foreslås i prioriteringsveilederne, bør den være basert på en
konkret og begrunnet vurdering. Det er uansett slik at det er spesialisten/teamet som er
ansvarlig for vurderingene og for avgjørelsene om rettighet og frist for start av helsehjelp
for den enkelte pasient.
4.2.6 Rett til informasjon
Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 angir hovedregelen om pasient og brukers rett til
informasjon. Plikten til å gi informasjon påhviler det helsepersonell som har det faglige
ansvaret for helsehjelpen. Det kan for eksempel være legen som utfører operasjonen eller
sykepleieren som gir pleien. Som regel vil det være en person, men i tilfeller med
sammensatte helseproblemer og behov for flere former for helsehjelp, kan det være flere
som er ansvarlige. Det er ingenting i veien for at den som yter helsehjelp gir andre i
oppdrag å gi pasienten eller den pårørende informasjon.
Det helsepersonellet som er i kontakt med pasienten vil alltid ha en alminnelig plikt til å
gi informasjon og besvare spørsmål. Den som yter helsehjelp har imidlertid ansvaret for at
pasienten faktisk får informasjon, og at informasjonen tilfredsstiller de kravene som
oppstilles i loven. Det er også denne personen som pasienten kan henvende seg til for å få
fullstendig informasjon. For øvrig er det opp til den enkelte helseinstitusjon å utarbeide
egne rutiner eller retningslinjer for hvordan informasjonsplikten skal overholdes.
Etter pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 første ledd skal pasienten ha informasjon om
sin helsetilstand og om innholdet i helsehjelpen, dvs. den behandling, pleie, omsorg,
diagnostikk eller undersøkelse som tilbys eller ytes. Informasjonen må være tilstrekkelig
for at pasienten kan benytte sin rett til medvirkning, jf. pasient- og brukerrettighetsloven §
3-1, herunder medvirkning ved valg av helsehjelp der det er mer enn ett alternativ.
Pasienten har også rett til å få tilstrekkelig opplysninger om legemidler ved utlevering fra
apotek til at de kan brukes riktig.
Informasjonskravet må imidlertid tilpasses situasjonen. I særlige situasjoner som for
eksempel ved akuttinnleggelser og i øyeblikkelig hjelp-situasjoner er det derfor
tilstrekkelig å informere om tiltakets art, eventuelle alvorlige komplikasjoner og risiko.
Informasjonskravet må ses i sammenheng med kravene til informert samtykke i pasientog brukerrettighetsloven § 4-1.
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I pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 andre ledd slås det fast at pasienten har
selvbestemmelsesrett mht. om informasjon skal gis. Helsepersonell skal innenfor visse
grenser respektere pasientens ønske om ikke å bli informert. Retten til å nekte å motta
informasjon gjelder imidlertid ikke uinnskrenket. Hensynet til å forebygge
skadevirkninger for pasienten selv eller andre av den helsehjelp som gis, kan tilsi at
informasjon gis til pasienten selv om pasienten ikke ønsker dette. Det kan også foreligge
annet lovgrunnlag for å informere pasienten, uavhengig av pasientens vilje.
Smittevernloven § 2-1 som hjemler informasjonsplikt ved allmennfarlige smittsomme
sykdommer, kan tilsi at informasjon skal gis til tross for at pasienten ikke ønsker det.
Forsvarlighetskravet som gjelder for helsepersonell og kravet til informert samtykke, kan
medføre at helsehjelp ikke kan gis dersom informasjon ikke blir gitt.
Etter pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 tredje ledd skal informasjon ikke gis dersom
det foreligger nødrettslig grunnlag for å utelate informasjon, både av hensyn til pasienten
selv og til hans omgivelser. Det skal imidlertid mye til for at å unnlate å gi informasjon ut
fra nødrettsbetraktninger. Begrunnelsen for at informasjon som nevnt i tredje ledd ikke
gis, skal nedtegnes i journalen, jf. helsepersonelloven § 40.
Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-3 regulerer pasientens nærmeste pårørendes rett til
informasjon. Det følger av første ledd at dersom pasienten gir sitt samtykke til at
informasjon gis til de pårørende, skal de som hovedregel ha informasjon om pasientens
helsetilstand, herunder diagnose og behandlingsutsikter, og om helsehjelpen. Pasienten
kan bestemme at bare visse opplysninger skal gis.
Andre ledd regulerer informasjon til nærmeste pårørende til pasienter som av ulike
grunner åpenbart ikke kan ivareta sine interesser. Bestemmelsen må ses i sammenheng
med reglene om samtykkekompetanse og representasjon i pasient- og
brukerrettighetsloven kapittel 4. For at de pårørende skal kunne ivareta pasientens
rettigheter mht. samtykke til helsehjelp, må de ha tilfredsstillende informasjon. Retten til
informasjon er i disse tilfellene sidestilt mellom pasienten selv og pasientens pårørende.
Det følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 3-5 at informasjonen skal være tilpasset
mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring og kultur- og
språkbakgrunn. Informasjonen skal gis på en hensynsfull måte. Bestemmelsen gjelder for
alle pasienter og må ses i sammenheng med § 3-2 første ledd og § 4-1, om at pasienten
skal ha informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og i innholdet av
helsehjelpen.
4.2.7 Fritt behandlingsvalg
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4 gir pasienter rett til fritt behandlingsvalg.
Bestemmelsen regulerer både pasientenes rett til å velge hvor henvisningen skal sendes og
hvor helsehjelpen skal finne sted. Retten til å velge gjelder alle pasienter som blir henvist
til spesialisthelsetjenesten, og gjelder i utgangspunktet hele landet. Retten skiller ikke på
institusjonstype, og i utgangspunktet gjelder rettigheten alle typer virksomheter. Et
grunnleggende vilkår for valgretten er at virksomheten som velges kan gi pasienten det
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tilbudet som pasienten har behov for. Informasjon om hvilke virksomheter pasientene kan
velge fremgår på nettsiden helsenorge.no.
Retten til fritt behandlingsvalg gjelder i forbindelse med planlagt undersøkelse og/eller
behandling i spesialisthelsetjenesten. Pasienten kan bruke retten på de forskjellige
trinnene i helsehjelpen. Vurderingen av pasientens helsetilstand kan skje ved en
virksomhet, og behandlingen ved en annen. Pasienten kan også velge ulike behandlinger i
et helseforetak. Hvis et helseforetak består av flere geografisk atskilte
behandlingssteder/sykehus, kan pasienten velge behandlingssted innenfor helseforetaket.
I øyeblikkelig hjelp-situasjoner har pasienten ikke rett til å velge. Når øyeblikkelig hjelpsituasjonen er opphørt, har imidlertid pasienten rett til fritt behandlingsvalg på vanlig
måte.
Utgangspunktet og hovedregelen er at pasienter skal prioriteres likt, uavhengig av bosted.
Det er ett unntak fra dette utgangspunktet. De regionale helseforetakene har plikt til å
sørge for et tilbud til innbyggerne i egen helseregion, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1
a. Hvis et helseforetak må prioritere rettighetspasienter fra egen helseregion for å oppfylle
sitt sørge-for-ansvar, kan helseforetaket nedprioritere og/eller avvise pasienter fra andre
helseregioner. For å benytte denne unntaksregelen må helseforetaket sannsynliggjøre at
det ved å motta den aktuelle pasienten vil stå i fare for ikke kunne oppfylle sin forpliktelse
til å yte behandling innen fristen til rettighetspasienter fra egen region.
Det fremgår av § 2-4 første ledd at pasienter gis rett til å velge hvilken offentlig eller
privat virksomhet henvisningen skal sendes til og vurderes ved. Valgretten omfatter bare
virksomheter som har rett til å tildele pasient- og brukerrettigheter. Det vil si at
virksomheten kan vurdere henvisningen og gi pasienten rett til nødvendig
spesialisthelsetjeneste og en individuell juridisk frist dersom en helsefaglig vurdering
tilsier at pasienten har behov for spesialisthelsetjeneste og vilkårene for dette er oppfylt,
jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b andre ledd.
Dersom virksomheten pasienten ønsker å få behandling hos, ikke har kompetanse til å
tildele pasient- og brukerrettigheter, kan ikke henvisningen sendes dit. Det er altså et krav
om at virksomheten kan vurdere henvisningen og gi pasienten rett til nødvendig
spesialisthelsetjeneste og individuell frist for når helsehjelpen skal gis. Alle offentlige
virksomheter har i utgangspunktet denne kompetansen. For private virksomheter må
kompetansen til å tildele pasient- og brukerrettigheter være delegert fra et regionalt
helseforetak, eller virksomheten må være gitt slik kompetanse i forskrift, jf. pasient- og
brukerrettighetsloven § 2-1 b åttende og niende ledd. Dersom en privat virksomhet som
har avtale med et regionalt helseforetak eller er godkjent etter forskrift 29. oktober 2015
nr. 1232 om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra
staten, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 4-3, ikke har vurderingskompetanse, kan
pasienten først velge en slik virksomhet etter at pasienten er rettighetsvurdert, jf. pasientog brukerrettighetsloven § 2-4 andre ledd.
Det er ett unntak fra hovedregelen om at virksomheten som velges må ha
vurderingskompetanse. For private radiologiske virksomheter vil det ikke være aktuelt å
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vurdere pasientens behov for spesialisthelsetjeneste og gi individuell juridisk frist. Disse
virksomhetene gir svar på prøver, bildediagnostikk osv. som skal brukes for å vurdere
forløp. Slike virksomheter kan derfor velges på ethvert tidspunkt i forløpet dersom
pasienten har en henvisning til radiologiske tjenester. Det er imidlertid et krav om at den
private radiologiske virksomheten har en avtale med et regionalt helseforetak. Private
radiologiske virksomheter som ikke har avtale med et regionalt helseforetak kan ikke
velges dersom pasienten ikke ønsker å betale full pris for tjenesten.
Det følger av § 2-4 andre ledd at pasienter med rett til nødvendig helsehjelp fra
spesialisthelsetjenesten har rett til å velge ved hvilken offentlig eller privat virksomhet
helsehjelpen skal ytes. Retten gjelder alle offentlige virksomheter, og private virksomheter
som enten har avtale med et regionalt helseforetak eller er godkjent etter forskrift 29.
oktober 2015 nr. 1232 om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester
mot betaling fra staten. Etter at pasienten er vurdert til å ha rett til nødvendig
spesialisthelsetjeneste og har fått tildelt en individuell juridisk frist, har pasienten dermed
rett til å velge blant flere private virksomheter enn på henvisningstidspunktet, jf. første
ledd.
Når pasienten er rettighetsvurdert til å ha rett til nødvendig helsehjelp fra
spesialisthelsetjenesten, kan pasienten altså velge å motta helsehjelpen ved private
virksomheter som ikke har vurderingskompetanse. Vilkåret for å velge disse er at
virksomheten enten har avtale med et regionalt helseforetak eller er godkjent etter
forskrift gitt med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven § 4-3.
Det fremgår av § 2-4 tredje ledd at pasienten ikke kan velge behandlingsnivå. Retten til
fritt behandlingsvalg innebærer altså ikke en rett til å velge mer spesialisert behandling
enn det pasienten er henvist for. Det er virksomheten som vurderer henvisningen som
avgjør hvilket behandlingsnivå pasienten har behov for, jf. pasient- og
brukerrettighetsloven §§ 2-1 b og 2-2. Se også kapittel 13 om rett til helsehjelp i utlandet.

4.3 Spesialisthelsetjenesteloven
4.3.1 Statens ansvar for spesialisthelsetjenester
Det følger av spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 at staten har det overordnede ansvar for at
befolkningen gis nødvendig spesialisthelsetjeneste. Statens overordnede ansvar innebærer
blant annet at staten skal sette de regionale helseforetakene i stand til å oppfylle sine
plikter til å sørge for spesialisthelsetjeneste til befolkningen innen sine helseregioner.
Videre er staten ansvarlig for å fastsette de overordnede helsepolitiske målsettingene og
for å gi de regionale helseforetakene rammebetingelser som gjør det mulig for dem å
iverksette disse målsettingene.
Statens ansvar begrenses likevel ikke til å legge til rette for at de regionale
helseforetakene skal kunne oppfylle sine forpliktelser. Staten har gjennom det
overordnede ansvaret som er fastslått i § 2-1, også et innholdsmessig ansvar for at de
regionale helseforetakene oppfyller sine forpliktelser av juridisk og konstitusjonell
karakter.
Side 25 av 93

4.3.2 De regionale helseforetakenes ansvar for spesialisthelsetjenester
Det regionale helseforetaket skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted
innen helseregionen tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon, jf.
spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a. Dette innebærer at det regionale helseforetaket har et
ansvar for å oppfylle forpliktelser knyttet til spesialisthelsetjenester, og for å fremskaffe
best mulige helsetjenester innen de tildelte ressurser sett hen til behovet i helseregionen.
De regionale helseforetakene kan oppfylle plikten ved å yte helsetjenester selv eller ved å
kjøpe tjenester fra andre tjenesteytere, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a sjette ledd.
De regionale helseforetakene kan imidlertid ikke organisere seg bort fra sitt ansvar for å
sørge for et nødvendig og forsvarlig spesialisthelsetjenestetilbud. De regionale
helseforetakene har ansvar for at helsetjenestetilbudet organiseres i samsvar med
overordnede fordelingspolitiske mål.
4.3.3 Forsvarlighetskravet
Det følger av spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 at helsetjenester som tilbys eller ytes i
henhold til denne loven skal være forsvarlige. Spesialisthelsetjenesten skal tilrettelegge
sine tjenester slik at personell som utfører tjenestene, blir i stand til å overholde sine
lovpålagte plikter, og slik at den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert
tjenestetilbud.
I Ot.prp. nr. 10 (1998-99) om lov om spesialisthelsetjenesten m.m. punkt 5.3 redegjøres
det for behovet for å ta forsvarlighetsstandarden inn i loven og for nyanser i fortolkningen
mellom helsepersonelloven § 4 og spesialisthelsetjenesteloven § 2-2. Det uttales blant
annet:
”Forsvarlighetsnormen i § 2-3 har således et mer helhetlig utgangspunkt enn
forsvarlighetsbestemmelsen i helsepersonelloven. Situasjonsbetingede eller subjektive
forhold kan medføre at involvert helsepersonell ikke anses å ha overtrådt
forsvarlighetsbestemmelsene, med de sanksjonstiltak som dette kan utløse. I slike tilfeller
vil likevel den forsvarlighetsnorm som i § 2-3 er knyttet til selve institusjonen og
helsetjenesten kunne anses overtrådt”
Lovbestemmelsen innebærer følgelig en presisering av at innholdet i tjenesten skal være
forsvarlig når pasienten blir tilbudt eller mottar den. Bestemmelsen understreker eieres og
lederes ansvar for å sikre at tjenesten som tilbys er i samsvar med den minstestandard som
forsvarlighetskravet angir.
Kravet om forsvarlighet er en rettslig standard. Det innebærer at innholdet bestemmes av
normer utenfor loven. Forsvarlighetskravet for helse- og omsorgstjenesten er forankret i
anerkjent fagkunnskap, faglige retningslinjer og allmenngyldige samfunnsetiske normer.
Innholdet i forsvarlighetskravet endrer seg dermed også i takt med utviklingen av
fagkunnskap og endringer i verdioppfatninger.
Forsvarlighetskravet har en dobbel funksjon. Det er en rettesnor for tjenesten og viser til
normer som beskriver hvordan tjenestene bør være. Disse normene utgjør kjernen i
forsvarlighetskravet og kan betegnes som god praksis. Samtidig danner normene
utgangspunkt for å fastlegge hvor grensen mot det uforsvarlige går. Det vil si de konkrete
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vurderingene av hvor store avvik fra god praksis som kan aksepteres før avviket medfører
at tjenesten blir uforsvarlig.
Mellom god praksis, og forsvarlighetskravets nedre grense, vil det være rom for at
tjenesteyteren kan utøve skjønn. Det følger imidlertid av forsvarlighetskravet at tjenestene
må holde tilfredsstillende kvalitet, ytes i tide og i tilstrekkelig omfang.
Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer er et eksempel på publikasjoner om hva
som er god praksis. Der beskrives tiltak og løsninger basert på oppdatert anerkjent faglig
kunnskap. Retningslinjene angir hvordan praksis bør være. Av standardteksten i
retningslinjene fremgår det at de er ment som et hjelpemiddel ved de avveiningene
tjenesteyterne må gjøre for å oppnå forsvarlighet og god kvalitet i tjenesten, og at valg av
løsninger som i vesentlig grad avviker fra retningslinjene bør begrunnes og dokumenteres.
Det å sørge for forsvarlige tjenester er en kontinuerlig prosess som fordrer at
virksomheten arbeider systematisk med kvalitetsforbedring. Det kan for eksempel komme
nye faglige retningslinjer eller annen ny fagkunnskap som virksomheten må ta stilling til
og vurdere hvordan skal implementeres.
Mange situasjoner der det kan oppstå svikt er alminnelig kjent i fagmiljøene, andre vil
være knyttet til forhold ved den aktuelle virksomheten. Forsvarlig virksomhetsstyring
fordrer derfor også at det arbeides systematisk med å avdekke situasjoner der det har
oppstått eller kan oppstå svikt, mangler eller uønskede hendelser for så å iverksette tiltak
for å forebygge at de samme situasjonene oppstår igjen.
Eier og ledelse skal skape rammebetingelser og organisatoriske løsninger som reduserer
sannsynligheten for menneskelig svikt og begrenser skadevirkningene. Uklarhet og
usikkerhet om organisering og fordeling av ansvar og oppgaver mellom ulike enheter og
enkeltpersoner er en hyppig årsak til svikt i tjenestene. Ett sentralt element i forsvarlig
virksomhetsstyring vil derfor være å etablere nødvendige rutiner for utførelse av
forskjellige arbeidsoppgaver, samarbeid, informasjonsflyt og dokumentasjon.
Det følger av spesialisthelsetjenesteloven § 3-4 a at ”enhver som yter helsetjenester etter
denne lov, skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og
pasientsikkerhet”. Kvalitetsforbedring- og pasientsikkerhetsarbeid skal være en del av
virksomhetens internkontroll.

4.4 Helsepersonelloven
4.4.1 Forsvarlighetskravet
Det fremgår av helsepersonelloven § 4 første ledd at helsepersonell skal utføre sitt arbeid i
samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra
helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.
Begrepet forsvarlighet er en rettslig standard. Med rettslig standard menes at rettsregelens
innhold kan variere over tid, og ikke knytter avgjørelsen til bestemte og entydige kriterier,
men gir anvisning på en bestemt målestokk til bruk ved bedømmelsen. For det enkelte
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helsepersonell innebærer forsvarlighetskravet en plikt til å opptre i samsvar med de til
enhver tid gjeldende faglige normer og lovbestemte krav til yrkesutøvelsen. Begrepets
innhold varierer derfor med faglig utvikling, verdioppfatninger og lignende. Det er ikke et
absolutt krav om at en skal gjøre alt som er mulig å gjøre for den enkelte pasient, for
eksempel ved å ta alle tilgjengelige ressurser i bruk. Hva som skal til for at et
helsepersonell anses å handle faglig forsvarlig, skal bedømmes ut fra det en kan forvente
på bakgrunn av helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for
øvrig.
Med kvalifikasjoner siktes det til både formelle og reelle kvalifikasjoner, dvs. helsefaglig
utdanning, tilleggsutdanning og erfaring. Fag- og yrkesorganisasjoners normer og
yrkesetiske regler vil også være veiledende for hvilke forventninger man kan ha til
kvalifikasjoner hos de respektive helsepersonellgrupper. Videre må forventninger knyttes
til innholdet i den enkelte helsepersonellgruppes utdanning og til kravene til autorisasjon
mv.
Autorisasjon, lisens, grenselisens og spesialistgodkjenning stiller visse krav til utdanning
mv., og bidrar til å sikre at grupper av helsepersonell har særskilt kyndighet for
yrkesutøvelse innen sine områder, men er ikke nødvendigvis tilstrekkelig til at det enkelte
autoriserte helsepersonell er kvalifisert til å utføre en bestemt oppgave i enhver
sammenheng. Hva den enkelte er kvalifisert til, er en objektiv vurdering, men
forsvarlighetskravet tilsier at det enkelte helsepersonell vurderer om det har tilstrekkelige
kvalifikasjoner eller om pasienten bør viderehenvises, eventuelt spesialistkompetanse
innhentes. Forventningene til handlemåte vil være annerledes for en erfaren spesialist enn
til helsepersonell med kort tids erfaring.
Hva som kan forventes ut fra kvalifikasjoner vil dessuten variere med den konkrete
situasjon, dvs. med arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Det sentrale er hvordan
helsepersonellet burde ha opptrådt i situasjonen på bakgrunn av egne kvalifikasjoner, ikke
hvordan helsepersonellet burde opptrådt i en ideell situasjon. De forutsetninger og
handlingsalternativer som helsepersonellet har i den konkrete situasjon vil kunne medføre
modifikasjoner i forsvarlighetskravet. Det innebærer blant annet en avgrensning mot
forhold som helsepersonellet ikke har herredømme over eller kan lastes for, for eksempel
fordi det skyldes en systemsvikt. Det innebærer også at helsepersonell ikke kan anses å
opptre uforsvarlig når de yter helsehjelp ut over området for egne kvalifikasjoner, dersom
det ville innebærer en uforsvarlig unnlatelse eller en uforsvarlig handling ikke å yte
helsehjelpen.
En rekke momenter kan trekkes inn i den konkrete vurderingen av hva som kan anses å
være forsvarlig opptreden fra helsepersonellets side. Det må vurderes om vedkommende
har innrettet yrkesutøvelsen etter sine faglige begrensninger, og om vedkommende har
holdt seg tilstrekkelig oppdatert på det fagfeltet vedkommende beveger seg på.
Videre kan det utstyret, de legemidler og det personell osv. som helsepersonellet har hatt
til rådighet, få betydning for bedømmelsen av forsvarligheten. Dersom bruken av
medisinsk utstyr eller legemidler i den konkrete situasjonen utgjør en risiko for feil, må
det foretas en avveining mot de fordeler som kan tenkes oppnådd ved bruk av utstyret.
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Dersom nødvendige hjelpemidler ikke er tilstede, kan forsvarlig handlemåte være å
overføre pasienten til et alternativt behandlingssted med bedre forutsetninger for å yte
helsehjelpen.
Forsvarligheten bedømmes videre ut fra om det er innhentet samtykke til helsehjelp fra
pasienten og hvilken informasjon han/hun har fått, jf. pasient- og brukerrettighetsloven §
4-1 og § 3-2. Samtykke er hovedregelen for all ytelse av helsehjelp. Gyldig samtykke
forutsetter at pasienten forstår hva han/hun gir samtykke til, dvs. at vedkommende har fått
tilstrekkelig informasjon om diagnosen og helsehjelpen. Hvor inngående informasjonen
må være, beror på en skjønnsmessig avveining. Unnlatelse av å innhente samtykke eller å
gi pasienten opplysninger på en måte som pasienten kan forstå og nyttiggjøre seg, kan
være uforsvarlig. For eksempel kan manglende informasjon om legemiddelbruk og
bivirkninger som pasienten skal være oppmerksom på, få fatale følger. Kravet til
informasjon og samtykke skjerpes ved utprøvende og eksperimentell behandling.
Videre forventes det at helsepersonellet innhenter tilstrekkelige opplysninger fra og om
pasienten før det gis helsehjelp. Forsvarlig diagnostisering vil for eksempel primært bero
på om tilstrekkelige og adekvate tiltak er satt i verk for å stille diagnosen, herunder om
tilstrekkelige opplysninger er innhentet, og ikke på om det er stilt riktig diagnose. Dersom
det settes i verk omfattende inngrep på usikker indikasjon, vil dette øke kravet til
innhenting av opplysninger og utredning før behandling iverksettes.
Forsvarlig yrkesutøvelse innebærer også at helsepersonell ikke utnytter det
avhengighetsforhold som kan oppstå mellom pasient og helsepersonell. Helsepersonell har
ansvar for å skille mellom private og profesjonelle relasjoner.
Forsvarlighet forutsetter som utgangspunkt videre at helsepersonellet holder seg til
anerkjente og utprøvde metoder for helsehjelp. Hva som ligger innenfor det forsvarlige,
vil bero på pasientens helsetilstand og hvilke behandlingsalternativer som er tilgjengelige.
Hovedkravet til forsvarlig behandling er at den metoden som anvendes er egnet til å gi
kurativ eller lindrende effekt. Valg av behandlingsmetoder beror på faglig skjønnsmessig
avveining. Viktige hensyn vil være pasientens sykdom, alder, allmenntilstand, inngrepets
omfang og behandlingsutsikter.
I denne forbindelse er det viktig å merke seg at helsepersonelloven kommer til anvendelse
når alternativ behandling utøves av autorisert helsepersonell eller innenfor helse- og
omsorgstjenesten. Dette følger av alternativ behandlingsloven § 2 femte ledd.
Helsepersonell som utøver alternativ behandling vil altså bli bedømt etter de krav til faglig
forsvarlighet som følger av helsepersonelloven.
Behandlingens skadepotensial vil også være et moment i forsvarlighetsbedømmelsen. Jo
større risiko for skade, desto større krav til forsvarlig utøvelse. Forsvarligheten må
bedømmes ut fra helsepersonellets mulighet til å forstå skaderisikoen, samt hvilke
handlingsalternativ vedkommende hadde i den konkrete situasjonen
De generelle rammebetingelser som helsepersonellet er bundet av, vil også påvirke
vurderingen av forsvarligheten. Kompetanse, utstyr og ressurser for øvrig må tas i
betraktning og kan begrense omfanget av den helsehjelpen som kan ytes forsvarlig. Der
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ressursene er begrenset kan viderehenvisning, for eksempel til et større sykehus, være den
forsvarlige handlemåten.
Den tiden helsepersonellet har til rådighet er også relevant for
forsvarlighetsbedømmelsen, for eksempel vil helsepersonell ofte måtte handle raskt for å
hindre at skade eller akutt sykdomstilstand medfører alvorlig fare for pasientens liv eller
helse. I en slik situasjon skal det mer til for at feil fra helsepersonellets side vil anses som
uforsvarlig. Helsepersonellet har likevel en selvstendig plikt til å unngå for stort tidspress;
det kan for eksempel innebære at en fastlege må henvise pasienter til annen lege.
Plikten til omsorgsfull hjelp innebærer å gi helsehjelpen på en måte som yter pasienten
omtanke og respekt og ikke krenker vedkommendes personlige integritet. Konkret gir
dette seg uttrykk i måten helsepersonell opptrer overfor og kommuniserer med pasienten,
så vel som med pasientens pårørende. Plikten til omsorgsfull hjelp vil kunne overlappe
med forsvarlighetskravet, da det kan være uforsvarlig ikke å opptre omsorgsfullt overfor
en pasient. Noen tjenester og helsehjelpssituasjoner kan kreve en særlig respekt og omsorg
for at behandlingen eller pleien skal kunne anse å være forsvarlig.
På samme måte som forsvarlighet, bedømmes omsorgsfullhet på grunnlag av hva som kan
forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for
øvrig.
For eksempel vil forventningene til samhandling og kommunikasjon med pasienten kunne
være mindre i en øyeblikkelig hjelp-situasjon enn i en planlagt helsehjelpssituasjon, og
vurderingen av om hjelpen ble gitt på en omsorgsfull måte kan bli ulik i de to
situasjonene.
Forventningene vil også kunne være ulike avhengig av helsepersonellets rolle eller
arbeidsoppgaver. Noen pasientgrupper vil i større grad enn andre være prisgitt
helsepersonellets behandling og pleie, og for personellgrupper som er i befatning med
disse pasientgruppene det vil det kunne kreves at det utvises en særlig respekt og omsorg
for at helsehjelpen skal vurderes som omsorgsfull. Kravet kan også ses i sammenheng
med helse- og omsorgstjenestens plikt til å tilrettelegge for et verdig tjenestetilbud, jf.
helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 første ledd bokstav b) og pasientog brukerrettighetsloven § 2-1a tredje ledd.
4.4.2 Krav til ressursbruk
Det følger av helsepersonelloven § 6 at helsepersonell skal sørge for at helsehjelpen ikke
påfører pasienter, helseinstitusjon, trygden eller andre unødvendig tidstap eller utgift.
Plikten til hensiktsmessig ressursbruk gjelder ved organisering av virksomheten, herunder
prioritering av pasienter, i tillegg til ved utredning, diagnostisering, behandling og
oppfølging av den enkelte pasient. Det følger implisitt av kravet til nødvendighet i
bestemmelsen at plikt til hensiktsmessig ressursbruk ikke må gå ut over kravet til
forsvarlighet.
Formålet er effektiv utnyttelse av offentlige og private ressurser. Hverken pasienter,
helsetjenesten eller trygdesystemet skal bruke unødige ressurser. «Andre» kan være andre
Side 30 av 93

offentlige instanser eller private, for eksempel forsikringsselskaper. Plikten til
hensiktsmessig ressursbruk gjelder ved organisering av virksomheten, herunder
prioritering av pasienter, og ved ytelse av helsehjelp.
Plikten til å unngå unødig ressursbruk, omfatter ikke bare penger, men også tid. Det
innebærer at helsepersonells arbeidstid skal brukes effektivt, og at pasienten ikke må
påføres unødig venting eller utsettes for tidsspille som følge av mer intensiv eller
langvarige behandling enn nødvendig. Hva som er unødvendig ressursbruk er gjenstand
for en viss grad av skjønn, men hensynet til å begrense ressursbruken må vike for kravet
til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp der det måtte oppstå konflikt mellom disse to
hensynene.
Der det er faglig uenighet eller tvil om diagnostisering på grunn av usikre symptomer, vil
derfor hensynet til faglig forsvarlighet vanligvis måtte gå foran hensynet til å redusere
helsetjenestens ressursbruk i vurderingen av om det skal iverksettes ytterligere utredninger
og undersøkelser.
Behandling som iverksettes etter en forsvarlig utredning og som er medisinsk indisert, kan
i utgangspunktet ikke anses å være unødvendig ressursbruk. Helsepersonellet må
imidlertid ta plikten etter § 6 i betraktning, dersom valg av behandlingsmetode i konkrete
tilfeller står mellom likeverdige behandlingsmetoder som krever ulik ressursbruk. Det
understrekes at ressursbruk ikke vil være det eneste momentet helsepersonellet skal ta
hensyn til i valget mellom behandlingsmetoder; et annet moment vil være pasienten egne
ønsker, jf. pasientens rett til medvirkning etter pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1.
Når behandlingen er iverksatt, forutsettes det at helsepersonell vurderer effekt opp mot
ressursbruk. Dette kan være aktuelt i forbindelse med rekvirering av legemidler,
fysikalske behandlinger, sykemeldinger osv. HPN og Statens helsetilsyn har ved flere
anledninger fattet vedtak om brudd på helsepersonelloven § 6 fordi helsepersonell har
påført trygden unødvendige utgifter til legemidler som ikke har vist ønsket effekt, fordi
behandlinger har blitt gitt ut over det som har vært medisinsk nødvendig og fordi
behandlinger har måttet gjentas pga. grunn av dårlig kvalitet på tidligere behandlinger.

4.5 Regler for journalføring og epikrise
Det følger av helsepersonelloven §§ 39 og 40, samt journalforskriften, skal vurdering av
henvisninger til spesialisthelsetjenesten etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-2
journalføres. Dette innebærer at henvisningen må journalføres. Pasient som er henvist til
spesialisthelsetjenesten skal innen ti virkedager fra mottaksdato få informasjon om utfall
av vurderingen, og om når utredning eller behandling skal settes i gang. Informasjonen
sendes pasient og henviser i eget brev. Dette brevet må også journalføres.
Helsepersonelloven § 40 og journalforskriften § 8 presiserer hva som skal føres i
pasientens journal. Journalen skal blant annet inneholde opplysninger om pasientens
tilstand og årsak til kontakt med helse- og omsorgstjenesten, hvilke undersøkelser som har
blitt utført, aktuell diagnose, hvilken behandling og pleie pasienten har mottatt,
medisinering, opplysninger om henvisninger og vurdering av henvisninger til
spesialisthelsetjenesten og eventuelt andre forhold som viser hva som har blitt gjort med
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pasienten. Journalen skal også inneholde opplysninger om råd og informasjon pasienten
har fått. Dokumentasjonskravet øker dersom helsepersonellet velger å gi en behandling
som avviker fra gjeldende retningslinjer eller veiledere.
Helsepersonelloven § 45 regulerer utlevering av og tilgang til journal og
journalopplysninger. Med mindre pasienten motsetter seg det, skal helsepersonell som
skal yte eller yter helsehjelp til pasient etter denne lov, gis nødvendige og relevante
helseopplysninger i den grad dette er nødvendig for å kunne gi helsehjelp til pasienten på
forsvarlig måte. Det skal fremgå av journalen at annet helsepersonell er gitt
helseopplysninger. Formålet med bestemmelsen er å tilrettelegge for effektiv
kommunikasjon mellom helsepersonell og sikre pasienten god og forsvarlig helsehjelp,
samtidig som hensynet til pasientens integritet og personvern ivaretas.
Plikten til å gi helseopplysninger til annet helsepersonell gjelder både innenfor egen
virksomhet og på tvers av virksomheter. Bestemmelsen åpner både for at journal og
journalopplysninger kan utleveres til annet helsepersonell og for at annet helsepersonell
kan gis elektronisk tilgang til journal og journalopplysninger.
Helsepersonelloven § 45 a regulerer utarbeidelse og oversendelse av epikrise ved
utskrivning fra helseinstitusjon eller ved utført behandling hos spesialist. Formålet er å
sikre pasienten forsvarlig helsehjelp etter utskrivningen og å bidra til læring og
kvalitetssikring hos innleggende/henvisende helsepersonell. Det fremgår av
bestemmelsens første ledd at pasienten bør gis anledning til å opplyse hvem epikrise skal
sendes til. Med mindre pasienten motsetter seg det, skal det ved utskrivning fra
helseinstitusjon oversendes epikrise til innleggende eller henvisende helsepersonell, til det
helsepersonellet som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten forsvarlig
oppfølging, og til pasientens faste lege. Det skal også sendes epikrise ved poliklinisk
behandling eller behandling hos spesialist.
I andre ledd presiseres det at dersom det ikke er mulig å sende epikrise samtidig med
utskrivning, skal epikrise uansett sendes innen forsvarlig tid etter at helsehjelpen er
avsluttet. Som hovedregel skal epikrisen altså sendes samtidig med utskrivningen fra
helseinstitusjonen. I enkelte tilfelle er dette likevel ikke mulig, for eksempel fordi en er
avhengig av svar på gjennomførte undersøkelser eller uttalelser fra annet involvert
helsepersonell før en kan ferdigstille epikrisen. I andre tilfeller kan det være slik at
helsepersonellet på grunn av andre arbeidsoppgaver ikke greier å ferdigstille epikrisen
samtidig med at pasienten blir utskrevet. Dersom det av slike grunner ikke er mulig å
etterleve hovedregelen om å sende epikrisen ved utskrivningen, åpnes det for at epikrise
kan sendes noe senere. Som det framgår skal epikrise uansett sendes innen forsvarlig tid
etter at helsehjelpen er avsluttet.
Hva som skal anses å være forsvarlig tid i de tilfellene der epikrisen ikke blir sendt
samtidig med utskrivningen, må vurderes konkret. Hensynet til annet helsepersonell som
trenger opplysningene for å kunne gi pasienten forsvarlig oppfølging, vil her være et
sentralt vurderingstema. Det kan være variasjoner i hvor rask oppfølging en pasient har
behov for. I noen tilfeller kan dette være straks etter utskrivningen eller
utredningen/behandlingen, for eksempel der pasienten skrives ut fra sykehus til sykehjem
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for videre oppfølging og behandling, og epikrisen må ikke sendes senere enn at nødvendig
oppfølging kan settes i verk. Det må som nevnt vurderes konkret i hver enkelt situasjon
hva som er forsvarlig, men i alle fall bør epikrisen sendes innen rimelig tid etter
utskrivningen.
I situasjoner der det ikke er mulig å ferdigstille epikrisen ved utskrivningen, vil krav om
forsvarlig behandling ofte tilsi at en alt ved utskrivningen må gi nødvendig og tilstrekkelig
informasjon til helsepersonell som skal stå for den videre helsehjelpen. I slike situasjoner
kan helsepersonellet ikke vente med å gi informasjon til epikrisen er skrevet og sendt.
I bestemmelsens tredje ledd er det tatt inn en definisjon av hva som menes med epikrise.
En epikrise er en kort skriftlig og sammenfattende framstilling av gjennomført
undersøkelse eller behandling av en pasient, basert på tilgjengelige journalopplysninger.
Hvilke opplysninger en epikrise skal inneholde, vil måtte avgjøres etter en konkret
vurdering av hvilke opplysninger som er nødvendige for at videre behandling eller
oppfølging av pasienten annet sted i helse- og omsorgstjenesten kan skje på en forsvarlig
måte. I mange tilfeller vil det i epikriser blant annet bli gjort rede for forhistorien eller
foranledningen til ytelsen av helsehjelp, hvordan sykdommen eller skaden har oppstått
eller utviklet seg, hvilke undersøkelser som er gjort, diagnostisering og hvilken
behandling som er gjort eller anbefalt. En epikrise kan også inneholde faglige råd om
videre oppfølging og behandling eller opplysninger om komplikasjoner som kan inntreffe
etter behandlingen.

4.6 Ventelisteforskriften
Det følger av spesialisthelsetjenesteloven § 2-4 at departementet blant annet kan gi
forskrifter om føring av ventelister over pasienter som søker og har behov for helsehjelp,
og plikt for regionale helseforetak til å rapportere aktivitetstall for de virksomhetene de
eier og de private helsetjenestene de har avtaler med. Med hjemmel i denne bestemmelsen
har departementet gitt forskrift om ventelisteregistrering.
Føring og oppdatering av ventelister fyller flere viktige funksjoner. Ventelistene viser i
hvilken grad pasienter får sine rettigheter innfridd, herunder rett til vurdering og rett til
nødvendig helsehjelp innen den individuelle fristen etter pasient- og
brukerrettighetsloven. Ventelistene inneholder også annen viktig informasjon, som
andelen pasienter som ikke har «rett til nødvendig helsehjelp», samt hvor mange som ikke
får tilbud fra spesialisthelsetjenesten.
Listene vil også utgjøre en viktig del av grunnlaget for pasienters vurdering i forbindelse
med valg av sykehus etter pasient- og brukerrettighetsloven. På overordnet nivå vil
ventelistene være sentrale for vurderingen av forholdet mellom behovet for helsetjenester
og kapasiteten i helse- og omsorgstjenesten. På institusjonsnivå vil de utgjøre et
arbeidsredskap for pasientlogistikken.
Forskrift om ventelisteregistrering pålegger institusjoner som faller inn under
spesialisthelsetjenesteloven å føre ventelister over pasienter som er registrert for
undersøkelse og behandling. Følgende institusjoner omfattes:
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−

−
−

Somatiske og psykiatriske sykehus og poliklinikker og distriktspsykiatriske sentre
som et regionalt helseforetak har inngått avtale om tjenesteyting med i henhold til
spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a sjette ledd.
Somatiske og psykiatriske sykehus og poliklinikker og distriktspsykiatriske sentre
som eies av et regionalt helseforetak.
Institusjoner (inklusiv poliklinikker) som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling
for rusmiddelmisbruk og som eies av, eller som har inngått avtale som nevnt i nr.
1 med, et regionalt helseforetak.

Det skal fremgå av ventelisten om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp etter pasientog brukerrettighetsloven § 2-1b. Dersom pasienten har en slik rett, skal også fristen som
er fastsatt for nødvendig helsehjelp fremgå av ventelisten. Videre skal det vurderes ved
hvilket fagområde det forventes at pasienten skal behandles innenfor og det skal fremgå
om det søkes om innleggelse, dagbehandling eller poliklinisk behandling.
I forskriften § 3 slår fast at institusjonene skal føre ventelister over pasienter som er
registrert for undersøkelse eller behandling. Dersom den aktuelle undersøkelsen eller
behandlingen ytes på flere, geografisk atskilte, behandlingssteder i institusjonen, skal det
føres venteliste for hvert behandlingssted. Det skal fremgå av ventelisten hvilken frist som
er fastsatt for nødvendig helsehjelp. Videre skal det fremgå om det søkes om innleggelse,
dagbehandling eller poliklinisk behandling. Henvisninger registreres på mottaksdato (den
dagen henvisningen er mottatt av institusjonen). Dersom henvisningen er sendt fra en
annen institusjon, registreres også ansiennitetsdato. Ansiennitetsdato er mottaksdato ved
den første institusjonen. I merknader til § 3 påpekes det at det også skal fremgå av
ventelisten fra hvilket fagområde pasienten, etter spesialisthelsetjenestens vurdering, mest
sannsynlig trenger helsehjelp. I rapportering til NPR skal det fremgå hvilket
behandlingssted henvisningen er til. Dette rapporteres i NPR-melding med
organisasjonsnummer.
I merknader til forskriften § 3 utdypes det faktum at pasienten ikke skal settes på
venteliste før det er foretatt en vurdering av om pasienten skal undersøkes eller behandles
ved institusjonen. I NPR-melding er det et eget felt for vurderingsdato som skal
registreres. Dersom pasienten skal få et tilbud i spesialisthelsetjenesten, er dette den dagen
pasienten settes på venteliste. Når pasienten er satt på venteliste, beregnes imidlertid
ventetiden fra den datoen institusjonen mottok henvisningen, eventuelt ansiennitetsdato,
dvs. datoen henvisningen ble mottatt av den institusjonen i spesialisthelsetjenesten som
først fikk henvisningen.
I henhold til rapporteringsformatet NPR-melding skal alle registrerte henvisninger
rapporteres til NPR. Dette gjelder også henvisninger som ennå ikke er vurdert. Pasienten
blir imidlertid ikke definert som ventende i statistikken før vurderingsdato er registrert.
I forskriften § 4 slår fast at ventetiden slutter den dato den behandlingen pasienten er
vurdert å ha behov for påbegynnes, eller når pasienten ikke lenger er aktuell for den
planlagte undersøkelsen eller behandlingen. For beregning av ventetid må en derfor
registrere dato for når den helsehjelp pasienten er vurdert å ha behov for, påbegynnes.
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Dato for utredning eller påbegynt behandling og dato for frist for nødvendig helsehjelp
danner grunnlag for NPRs beregning av brudd på retten til nødvendig helsehjelp.
Institusjonene skal til enhver tid holde ventelistene oppdatert.
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5 Regulering i andre land
5.1 Innledning
Denne fremstillingen tar utgangspunkt i Helsedirektoratets rapport og dens beskrivelse av
reguleringen i andre land. Innholdet i dette kapitlet er i hovedsak basert på nasjonale
myndigheters informasjon til pasienter om regelverket og eventuelle garantier som
gjelder.

5.2 Sverige
5.2.1 Regulering av ventetid
Det er ikke et generelt krav om henvisning fra helsepersonell i primærhelsetjenesten for å
få tilgang til spesialisthelsetjenester. Hver enkelt region/landsting bestemmer om
henvisning er nødvendig og på hvilke områder. En "Vårdgaranti" er lovfestet. Garantien
omfatter både primær- og spesialisthelsetjeneste og angir maksimale ventetider.
Pasienten skal ved behov treffe en allmennlege i primærhelsetjenesten innen 7 dager.
Pasienten skal komme til en behandler i spesialisthelsetjenesten innen 90 dager. Denne
"besøksgarantien" gjelder også ved henvisninger internt i spesialisthelsetjenesten, og
gjelder alle typer behandlere. I tillegg skal pasientene få eller starte planlagt behandling
innen 90 dager fra beslutning om behandling ble tatt (behandlingsgaranti). Det er
helsetjenestens vurdering av det medisinske behovet for helsehjelp som avgjør hvilken
helsetjenesten pasienten får og hvor lenge pasienten må vente.
Garantien gjelder ikke hvis det er medisinske grunner til at pasienten må vente lenger.
Garantien regulerer ikke forløpet, for eksempel der det er behov for gjentatte besøk, tid til
utredning og undersøkelser.
Ventetidsgarantien gjelder i det landstinget eller den regionen der pasienten er
folkeregistrert. Om pasienten velger å søke helsehjelp i et annet landsting gjelder ikke
maksimumsfristene.
5.2.2 Konsekvenser for pasientene hvis fristene ikke overholdes
Hvis behandlingsstedet ikke kan oppfylle ventetidsgarantien, skal pasienten få beskjed om
dette. Hvis pasienten ønsker det er behandlingsstedet/landstinget pålagt aktivt å finne et
tilbud til pasienten hos en annen virksomhet, i samme landsting eller i annen region, uten
merkostnad for pasienten. Pasienten kan komme med ønsker, men hvis garantien skal
fortsette å gjelde kan pasienten ikke velge helt fritt.
Hvis pasienten ikke ønsker helsehjelp ved et annet behandlingssted, kan pasienten la være
å benytte seg av garantien. Hvis pasienten ombestemmer seg kan han/hun senere ta ny
kontakt med virksomheten der han/hun står i kø. Da begynner garantien å gjelde fra den
dagen pasienten tok ny kontakt.
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Pasienter skal få informasjon om innholdet i garantien og hva den innebærer. Pasientene
skal i hele forløpet få informasjon om når de kan forvente seg å få helsehjelp, og om
forventet forløp. Garantien gjelder ikke hvis en pasienten "frivillig avstår fra" et tilbud om
behandling et annet sted. For at det skal anses som frivillig må pasienten ha fått
informasjon om garantien, fått et alternativt tilbud og gitt beskjed til virksomheten om at
vedkommende ikke ønsker tilbudet.
5.2.3 Målepunkter og statistikk
Besøksgarantien regnes fra beslutning om å sende henvisning er tatt og frem til pasienten
møter i spesialisthelsetjenesten. Hvis pasienten har henvist seg selv, regnes ventetiden fra
henvisingen er vurdert og akseptert av virksomheten.
Behandlingsgarantien regnes fra beslutning om behandling eller annet tiltak ble gjort og
frem til det planlagte tiltaket ble gjennomført.
I spesialisthelsetjenesten skal alle pasienter som er i et forløp få fastsatt en måldato for når
de skal komme tilbake. Det gjøres målinger av andel pasienter som har hatt ny
konsultasjon innen den medisinske måldatoen som ble satt.
Ventelistestatistikk presenteres på den nasjonale nettsiden for oppfølging av "vårdgaranti"
og ventetider. På nettsiden vises blant annet ventidssituasjonen i alle landsting og regioner
i Sverige.

5.3 Danmark
5.3.1 Regulering av ventetider
For å få sykehusbehandling må personer være henvist til sykehusbehandling av en lege,
tannlege eller andre som regionsrådet har gitt adgang til å henvise.
Pasienter som er henvist til et sykehus for utredning har en lovbestemt rett til å få et tilbud
om å bli ferdig utredet innen 30 dager hvis det er faglig mulig. Fristen løper fra den dato
sykehuset mottok henvisning frem til den dato sykehuset er ferdig med utredningen og
kan informere pasienten om resultatet av utredningen. Utredning innebærer å undersøke,
finne ut hva som feiler pasienten, kunne informere om behandlingsmuligheter eller
avkrefte mistanke om sykdom.
Pasienter kan velge sykehus henvisningen skal sendes til. Hvis en pasient velger et
sykehus som kan vise til at det er lengre ventetid enn andre sammenlignbare avdelinger,
kan sykehuset henvise videre.
Hvis det ikke er faglig mulig å utrede pasienten i løpet av 30 dager på eget sykehus eller
samarbeidssykehus, skal sykehuset utarbeide en plan for det videre utredningsforløpet
innen 30 dager. Planen skal beskrive undersøkelsene sykehuset forventer at pasienten skal
gjennomgå.
Hvis sykehuset ikke kan utrede pasienten i løpet av 30 dager, skal det prøve å få pasienten
utredet innen 30 dager på andre offentlige eller private sykehus og klinikker
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(samarbeidssykehus). Pasienter som henvises for diagnostiske undersøkelser til bruk for
henvisers utredning av pasienten skal også få tilbud om undersøkelsen innen 30 dager fra
mottatt henvisning.
Pasienter som er henvist til sykehusbehandling og er ferdig utredet, skal få tilbud om både
forundersøkelse og behandling innen 30 dager. Tiden beregnes fra den datoen pasienten er
ferdig utredet og blir informert om sin sykdom og mulige behandlingstilbud, og frem til
dato for behandlingsstart. I tillegg er det i regelverket innført maksimale ventetider for
pasienter med kreft og hjertesykdom. De maksimale ventetidene følges opp svært tett,
med månedlig rapportering til Sundhedsstyrelsen.
5.3.2 Konsekvenser for pasientene hvis fristene ikke overholdes
Alle pasienter skal senest 8 dager etter at henvisning er mottatt eller pasienten er ferdig
utredet få opplysninger om videre helsehjelp, herunder tidspunkter, ventetider og fritt
sykehusvalg. Pasienten skal også få opplyst om 30-dagersfristene vil bli overholdt og om
sykehuset tilbyr å henvise til et avtalesykehus.
Hvis ventetiden på diagnostisk undersøkelse, utredning eller behandling overstiger 30
dager har pasienten rett til "utvidet fritt valg av sykehus" og kan velge private sykehus, i
Danmark eller utlandet, som regionene har avtale med (avtalesykehus).
En pasient som har fått tilbud om en dato for kirurgisk behandling på et regionalt sykehus
kan også velge å bli behandlet på et avtalesykehus hvis det regionale sykehuset endrer
datoen for operasjon.
5.3.3 Målepunkter og statistikk
Sundhedsstyrelsen overvåker og offentliggjør tall på esundhed.dk. Der offentliggjøres
ventetid til undersøkelse (utredning) og ventetid til behandling for alle landets sykehus.
Det publiseres både forventede ventetider for utvalgte sykdommer, behandlinger og
undersøkelser, og erfarte ventetider for to områder – operasjoner og psykiatri.
I tilknytning utredningsretten har regjeringen og regionene avtalt en nasjonal kvartalsvis
monitorering.
Sundhedsdatastyrelsens monitorering består av selvstendig oppgjorte nøkkeltall for
somatiske sykdommer og psykiske lidelser på følgende områder:
−
−
−

Utredningsforløpenes varighet og andel utredningsforløp innenfor fristen på 30
dager.
Andel utredningsforløp, hvor utredningsplan er utarbeidet innenfor fristen på 30
dager.
Andelen av pasienter, som etter endt utredning har rett til utvidet fritt sykehusvalg
etter 30 dagers ventetid på behandling, av alle pasienter med rett til utvidet fritt
sykehusvalg.

Side 38 av 93

−

Andelen av pasienter, som etter endt utredning har rett til utvidet fritt sykehusvalg
etter 60 dagers ventetid på behandling, av alle pasienter med rett til utvidet fritt
sykehusvalg.

5.4 Finland
5.4.1 Regulering av ventetider
Maksimale ventetider er fastsatt i lovgivingen. Pasienter skal kunne komme i kontakt med
primærhelsetjenesten i åpningstiden, og få time på et kommunalt helsesenter innen tre
arbeidsdager hvis det er nødvendig for å vurdere helsehjelpsbehovet. Helsehjelp i
kommunehelsetjenesten starter innen 3 måneder fra det er konstatert behov for helsehjelp.
Sykehusbehandling forutsetter henvisning fra lege, og sykehuset skal begynne
vurderingen av behov for helsehjelp innen 3 uker fra henvisningen ble mottatt. Pasienten
kan velge sykehus i hele landet i samråd med henvisende lege. Vurderingen kan gjøres på
bakgrunn av henvisningen eller undersøkelse av pasienten.
Hvis det er nødvendig med utredning skal diagnostiske undersøkelser og vurderingen av
behovet for helsehjelp gjøres innen 3 måneder fra henvisningen ble mottatt. Hvis
pasienten trenger sykehusbehandling skal behandlingen starte senest innen 6 måneder fra
vurderingstidspunktet. For barne- og ungdomspsykiatri skal vurderingen av
helsehjelpsbehovet være avsluttet innen 6 uker, og ventetiden på oppstart av behandling
skal ikke overstige 3 måneder.
5.4.2 Konsekvenser for pasientene hvis fristene ikke overholdes
Hvis pasientens sykehus ikke kan yte helsehjelp innen den maksimale tidsfristen, er det
pålagt å skaffe pasienten helsehjelp gjennom å kjøpe tjenesten av en annen tjenesteyter
(offentlig eller privat), uten ekstra kostnad for pasienten.
5.4.3 Målepunkter og statistikk
Det måles ventetid fra henvisningen mottas og frem til henvisningen behandles. Det måles
ventetid fra pasienten settes i kø og frem til pasientens første oppmøte. For pasienter som
trenger utredning før det kan besluttes at pasienten har behov for helsehjelp, måles også
ventetid fra mottatt henvisning til utredning er sluttført.
Institutt for helse og velferd (THL) samler inn informasjon om tilgang til helsetjenester og
publiserer statistikk for ventetider på sine nettsider. Kommunen eller sykehusdistriktet må
med maksimalt fire måneders mellomrom offentliggjøre ventetider på elektiv behandling
på nett. Informasjon om ventetider fås både hos de kommunale helsesentrene og på
sykehus, og er vanligvis også publisert på hjemmesidene deres.
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5.5 England
5.5.1 Regulering av ventetider
Pasienter må ha henvisning fra en allmennlege (GP) for å få tilgang til
spesialisthelsetjenester. Det er utviklet et elektronisk henvisningssystem som også gjør det
mulig for pasienter å bestille time og sammenligne ventetider ved ulike behandlingssteder.
Pasienter har som hovedregel rett til å velge sykehus eller tjenesteyter innenfor den
offentlige helsetjenesten.
I henhold til «The NHS Constitution» har pasienter rett til å starte behandling innen 18
uker fra henvisning allmennlege (GP) er mottatt eller pasienten har bestilt time
elektronisk. Ved mistanke om kreft skal pasientene møte kreftspesialist innen 2 uker etter
at pasienten er henvist. Det er helsetjenestens vurdering av det medisinske behovet for
helsehjelp som avgjør hvilken helsetjeneste pasienten får og hvor lenge pasienten må
vente. Garantien gjelder ikke hvis det er medisinske grunner til at pasienten må vente
lenger, eller hvis pasienten velger å vente lenger.
I tillegg har regjeringen forpliktet seg til konkrete ventetider også på andre områder.
Pasienter skal ikke vente mer enn 6 uker etter henvisning på diagnostiske tester. Hvis en
planlagt operasjon blir avlyst i siste liten (dagen før/samme dag) har pasienten krav på ny
operasjonsdato innen 28 dager. Dessuten er det knyttet flere maksimumsfrister til
kreftbehandlingsforløp.
5.5.2 Konsekvenser for pasientene hvis fristene ikke overholdes
Hvis pasienten ikke kan få behandling innen fristene, kan pasienten kreve at det offentlige
finner minst ett alternativt tilbud innen fristen. Hvis en planlagt operasjon avlyses i siste
liten, og pasienten ikke får ny tid innen 28 dager kan pasienten fritt velge et annet
sykehus, også privat.
5.5.3 Målepunkter og statistikk
Ventetid starter på dato for mottak av henvisning i spesialisthelsetjenesten, eller fra
pasienten bestiller en time elektronisk. Ventetid avsluttes når behandlingen begynner.
NHS offentliggjør statistikk på ventetid fra henvisning til start av planlagt behandling. I
tillegg publiseres statistikk for andre utvalgte ventetider – blant annet kreft, barn og unge
med spiseforstyrrelser og tidlig intervensjon ved psykose. Det publiseres også ventetider
for 15 diagnostiske tester.
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6 Ventelistestatistikk
6.1 Innledning
I dette kapittelet redegjøres for ventelistestatistikken. Norsk pasientregister (NPR)
publiserer statistikk om ventetider og pasient- og brukerrettigheter i
spesialisthelsetjenesten.
Ventelistestatistikk fra NPR skal gi grunnlag for styring og kvalitetssikring av
spesialisthelsetjenester, bidra til at pasientrettighetene oppfylles og være et grunnlag for å
vurdere forholdet mellom behovet for helsetjenester og kapasiteten i helsetjenesten.

6.2 Ventetider og fristbrudd
Den nasjonale ventelistestatistikken bygger på informasjon som registreres i sykehusenes
pasientadministrative systemer, og som rapporteres til Norsk pasientregister (NPR).
Henvisningsdata er grunnlaget for ventelistestatistikken.
Henvisningsdata gir informasjon om henvisninger til spesialisthelsetjenesten innen
tjenesteområdene somatikk, psykisk helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn, og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Henvisningsdata gir informasjon om når
henvisningen mottas i spesialisthelsetjenesten, tidspunkt for beslutningen om
rettighetsstatus, om pasienten gis rett til utredning eller behandling, frist for oppstart av
helsehjelpen og tidspunkt for når ventetiden er avsluttet.
Det er bare planlagte (elektive) kontakter/innleggelser som inkluderes i
ventelistestatistikken. Pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp kommer til behandling
uten ventetid. De fleste innleggelser i sykehus er knyttet til øyeblikkelig hjelp.
De fleste som venter, venter på poliklinisk konsultasjon. Ventetiden måles i
kalenderdager, og beregnes som differansen mellom dato for mottak av henvisning i
spesialisthelsetjenesten og dato for når ventetiden avsluttes. Ventetiden slutter ved
oppstart av helsehjelp i form av utredning eller behandling.
Helsedirektoratet publiserer tall for ventetider, fristbrudd mv. både per tertial og per år.
For enkelte indikatorer publiseres det foreløpige månedstall.
Tall fra Norsk pasientregister viser at gjennomsnittlig ventetid for pasienter i alle
fagområder var 59 dager i 2018. Tallgrunnlaget omfatter ordinært avviklede pasienter,
dvs. at pasienter som har utsatt behandling etter eget ønske eller av medisinske grunner, er
holdt utenfor.
Tabell 6.1 illustrerer utviklingen. Gjennomsnittlig ventetid ble redusert fra 90 til 70 dager
i perioden 2002 til 2004, for så å øke til 78 dager i 2010. I perioden 2010 til 2017 er
ventetiden igjen redusert, fra 78 til 57 dager. Tall for 2018 viser økning på to dager fra
året før.
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Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten 2002-2018. Alle
tjenesteområder.
2002 2004 2006 2008
Antall
dager

90

70

71

73

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
78

74

74

72

69

60

57

Kilde: Helsedirektoratet

Ulike forhold kan forklare nedgangen i gjennomsnittlig ventetid i perioden 2002-2018.
Noe av endringen kan skyldes rydding i ventelister og endringer i registreringspraksis. Det
har blitt hevdet at nedgangen i ventetider siden 2015 ikke er reell, blant annet fordi en
økende andel pasienter har blitt vurdert til å ha rett til utredning, og derfor kan tas av
venteliste på et tidligere tidspunkt.
Helsedirektoratet la i 2017 fram rapporten Utredning av ventetidsregistrering i
spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratets vurdering var "at ventetiden på nasjonalt nivå
samlet sett går ned". Dette baserte de på analyser av de ordinære ventetidmål, mål på
pasientforløp og journalgjennomganger.
Ventetiden varierer noe mellom de regionale helseforetakene, men variasjonen har ligget
på om lag samme nivå i perioden 2013 til 2018. Alle regionene har hatt en nedgang. I
2013 hadde Helse Vest lavest gjennomsnittlig ventetid med 72 dager, mens Helse Nord lå
høyest med 76 dager. I 2018 hadde Helse Midt-Norge lavest ventetid med 57 dager, mens
Helse Vest lå høyest med 62 dager.
Det er variasjon i ventetider mellom somatikk, psykisk helsevern og TSB. Fordi
aktiviteten i somatikken utgjør den mest betydelige andelen av all aktivitet i
spesialisthelsetjenesten, vil det nasjonale gjennomsnittstallet til enhver tid ligge tett på
gjennomsnittlig ventetid i somatikken. Ventetiden for oppstart helsehjelp innenfor
somatikk var 60 dager i 2018, mens den var 45 dager i psykisk helsevern voksne, 47 dager
i psykisk helsevern barn og unge og 34 dager i TSB. Innenfor TSB har det vært nedgang i
ventetidene på 27 dager siden 2013.
Helsedirektoratet publiserer også tall for median ventetid og ventetid for 90. prosentil.
Median betegner midtverdien, det vil si ventetiden til helsehjelp der halvparten har ventet
kortere eller lengre i tid. Median som mål på ventetid er mer robust enn gjennomsnitt, det
vil si mindre påvirket av langtidsventende. 90. prosentil angir hvor lang tid det tar før 90
prosent av pasientene har avsluttet ventetiden, mens 10 prosent venter lengre.
Median ventetid for somatiske fagområder var 47 dager i 2018, mot 51 dager i 2013.
Tilsvarende ventetid for 90. prosentil var 123 dager i 2018, mot 165 dager i 2013. Disse
tallene viser at nedgangen i ventetid i perioden 2013 til 2018 i særlig grad kan tilskrives
nedgang i ventetid for de pasientene som venter relativt lenge.
Fristbrudd oppstår når pasienten ikke får helsehjelp innen den individuelle juridiske
fristen som er satt. Fristen er satt på medisinsk grunnlag og er juridisk bindende for
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helseforetakene. Andel registrerte fristbrudd er redusert på alle områder de siste årene.
Andel fristbrudd var 2,0 prosent i 2018. Sammenliknet med 2013 er det en nedgang på 4,2
prosentpoeng. Som følge av endringer i pasient- og brukerrettighetsloven i 2015 fikk
helseforetakene en plikt til å melde om fristbrudd til Helfo. Helseforetakene skal også
varsle om forventede fristbrudd, dvs. tilfeller der de ser at behandlingsstedet der pasienten
står på venteliste ikke vil kunne gi pasienten et tilbud om helsehjelp innen fristen. Selv om
det har vært en nedgang i antall registrerte fristbrudd i Norsk pasientregister, har det vært
en betydelig økning i antall fristbrudd meldt til Helfo, fra om lag 1 000 varslede fristbrudd
i 2015 til over 10 000 varslede fristbrudd i 2018.
Pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten skal innen 10 virkedager få informasjon
om vedkommende har rett til nødvendig spesialisthelsetjeneste. Tall fra NPR viser at
vurderingsperioden på 10 virkedager i hovedsak blir overholdt. Gjennomsnittlig
vurderingstid varierer fra tre dager for somatisk sektor til seks dager for psykisk helsevern
for barn og unge. Det er få brudd på vurderingsgarantien. I 2018 varierte andelen brudd på
vurderingsgarantien fra 2 prosent innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til 2,6
prosent innen psykisk helsevern for barn og unge.
Indikatoren antall ventende viser antallet henvisninger som ikke er tatt av venteliste ved
utgangen av en gitt dato. Antall ventende er øyeblikkstall som først og fremst sier noe om
størrelsen på etterspørselen etter utredning eller behandling ved utgangen av en periode.
Den viser altså antallet som venter på et gitt opptellingspunkt. Isolert sett forteller dette
målet ingenting om hvorvidt ventelisten er problematisk, med lange ventetider mv.
Gjennomsnittlig ventetid er et bedre mål på tilgjengelighet til spesialisthelsetjenesten enn
antall ventende, da det for enkeltpasienten er ventetiden til utredning eller behandling som
er avgjørende. Antall ventende er redusert fra 275 000 ved utgangen av 2013 til om lag
212 000 ved utgangen av 2018.
Helsedirektoratet publiserer også statistikk over utfallet av rettighetsvurderingen i
spesialisthelsetjenesten og andelen pasienter som blir vurdert til å ha behov for
henholdsvis utredning og behandling. Tabell 6.2 og 6.3 gir en oversikt over dette. Både
andelen som pasienter som vurderes til ikke å ha rett til nødvendig helsehjelp i
spesialisthelsetjenesten og andelen som vurderes å ha behov for utredning økte i perioden
2013 til 2016. Andelene har imidlertid falt i 2017 og 2018. Dette kan sees i sammenheng
med at Helsedirektoratets rapporter Kvalitet i ventelistedata (2014) og Utredning av
ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten (2017) avdekket at registreringstekniske
forhold knyttet til pasientadministrative systemer kan ha ført til at andelen pasienter som
registreres med frist til utredning er for høy og at andelen henvisninger som registreres
som avvist av spesialisthelsetjenesten er for høy. I revidert oppdragsdokument i 2017 ba
derfor departementet de regionale helseforetakene å sørge for at det gjennomføres
endringer i de pasientadministrative systemene i henhold til det som framkommer i
rapportene.
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Tabell 6.1. Antall nyhenviste og antall og andel henvisninger som er vurdert til å
ikke ha behov for helsehjelp. 2013-2018.
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Antall nyhenviste

1 367 259

1 393 687

1 400 662

1 390 396

1 389 869

1 359 852

Antall ikke behov

169 507

184 841

207 553

208 685

103 808

73 756

Andel ikke behov

11 %

12 %

13 %

13 %

7%

5%

Kilde: Helsedirektoratet

Tabell 6.2. Andelen nyhenviste som vurderes til å ha behov for utredning. 20132018.
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Somatikk

80

82

87

89

85

81

Psykisk helsevern voksne

34

43

69

80

76

70

Psykisk helsevern barn og unge

45

50

67

75

80

84

TSB

17

24

41

40

36

28

Totalt

77

79

85

88

84

80

Kilde: Helsedirektoratet

6.3 Pasientforløpet
Indikatorene som er omtalt i avsnitt 6.2 er i hovedsak knyttet til oppstarten av
pasientforløpet i spesialisthelsetjenesten, dvs. oppstart utredning eller behandling. Det er
viktig å ha oppmerksomhet rundt oppstarten, fordi det markerer pasientens overgang
mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten. Videre har om
lag halvparten av pasientene et forløp som kun omfatter én kontakt med
spesialisthelsetjenesten.
Det er likevel viktig følge med på indikatorer som på ulike måter beskriver det videre
forløpet. Det er utviklet flere slike indikatorer.
Helsedirektoratet publiserer tall for indikatoren "Tid til tjenestestart". Denne indikatoren
supplerer det ordinære målet for gjennomsnittlig ventetid til oppstart helsehjelp, og måler
tiden fra henvisningen er mottatt i sykehuset til det er gjennomført en utrednings- eller
behandlingsprosedyre.
Median tid til tjenestestart viser en nedgang i ventetidene på 11 dager fra 2013 til 2018,
mens tilsvarende nedgang er på 15 dager for det ordinære ventetidsmålet. Det er viktig å
være klar over at tiden fra henvisning frem til en bestemt prosedyre gjennomføres kan
omfatte nødvendig utredningstid, konservativ behandling slik som medisinering og
fysioterapi, eller at man avventer sykdommens utvikling før behandling i form av
prosedyre, f.eks. en operasjon, blir iverksatt.
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Helsedirektoratet har siden 2017 publisert nasjonale tall for indikatoren "passert planlagt
tid". Indikatoren måler antall og andel pasientkontakter som er forsinket i forhold til det
planlagte tidspunktet som er registrert. Den inkluderer både nyhenviste pasienter og
pasienter som allerede er i et forløp. Indikatoren angir et nivå på antall som er forsinket,
men utrykker ikke en størrelse for hvor mye forsinket man er, eller om forsinkelsen er
problematisk. Indikatoren er basert på et datauttrekk på en gitt dato, og viser derfor et
øyeblikksbilde. Helsedirektoratet publiserer tall per utgangen av hvert tertial. Tallene som
er publisert viser at mellom 9 og 10 pst. av pasientkontaktene skjer etter det planlagte
tidspunktet, på nasjonalt nivå. Ved utgangen av desember 2018 utgjorde dette 187 000
pasientkontakter. Det er variasjon mellom helseforetak og fagområder.
Det er innført pakkeforløp for kreft, hjerneslag (akuttfasen) og psykisk helse og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Med utgangspunkt i pakkeforløpene for kreft er det
utviklet kvalitetsindikatorer som måler andelen som gjennomføres innen standard
forløpstid. Pakkeforløpene for psykisk helse og rus danner også grunnlag for
kvalitetsindikatorer som måler forløpstider.
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7 Ulike alternative modeller til dagens regulering
7.1 Innledning
I dette kapittelet ønsker departementet å redegjøre for de modellene som er blitt vurdert.
Modellene er hentet fra Helsedirektoratets rapport.
Alle modellene beskrives relativt detaljert, slik de er fremstilt i rapporten. Først gis
hovedelementene i modellen, deretter Helsedirektoratets vurdering av hvilke andre tiltak
som kan understøtte modellen. Videre forsøkes å gi en vurdering av fordeler og ulemper
av modellene. Avslutningsvis under hver modell gis det en beskrivelse av økonomiske og
administrative konsekvenser, samt behov for endringer i de pasientadministrative
systemene.
I kapittel 8 redegjør departementet for hvilken modell man foreslår å gå videre med på
kort sikt. Departementet mener at det på kort sikt er behov for å rydde i regelverket slik at
like pasienter får like rettigheter, uavhengig av hvor de mottar helsehjelpen. Det er også
behov for å gjøre endringer slik at ventetidsregistrering blir lik.
På lang sikt er det ønskelig med et mer tilpasset regelverk som i enda større grad
understøtter gode pasientforløp, minsker administrasjon, men som samtidig ikke svekker
pasientenes individuelle rettigheter og sikrer helsehjelp av god kvalitet og til rett tid.
Større endringer i regelverket krever imidlertid lenger implementeringstid, og
departementet mener derfor at det er riktig å gjøre mindre endringer på kort sikt. Helse- og
omsorgsdepartementet arbeider med eventuelle større justeringer i regelverket som kan
innføres på lengre sikt, og vil komme tilbake med ev. forslag på vanlig måte.
I kapittel 10 gis det en videre beskrivelse av de modelluavhengige tiltakene som er
foreslått av Helsedirektoratet og andre tiltak som bidrar til bedre og mer sammenhengende
pasientforløp, og departementets vurdering av disse.

7.2 Modell A
7.2.1 Innledning
Denne modellen tilsvarer i hovedsak dagens modell, men med bortfall av skillet mellom
utredning og behandling ved fristfastsettelse. I denne modellen skal alle pasienter som gis
rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, få en frist for når helsehjelpen senest skal
starte. Fristen foreslås i denne modellen innfridd ved første oppmøte i
spesialisthelsetjenesten. Modellen har fokus på å redusere unødig venting på oppstart av
helsehjelpen i starten av pasientforløpet.
Dette er en forenkling av dagens modell, ved at en fjerner rommet for skjønn ved
vurderingen av om pasienten har en avklart eller uavklart tilstand, dvs. om pasienten skal
få frist til utredning eller til behandling. Alle pasienter med rett til nødvendig
spesialisthelsetjeneste skal få frist til første oppmøte. Modellen tilrettelegger for enklere
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kommunikasjon med pasienten om den fristen som er gitt, og gir bedre datakvalitet og mer
sammenliknbar statistikk om ventetider og fristbrudd.
7.2.2 Hovedelementer i modellen
Modellen består av følgende elementer:
•

Vurdering av rett til nødvendig helsehjelp innen 10 virkedager (som i dag)
Når spesialisthelsetjenesten får en henvisning skal tjenesten som i dag vurdere om
pasienten har rett til nødvendig spesialisthelsetjeneste eller ikke i løpet av 10
virkedager.

•

Oppheve skille mellom rett til frist til utredning eller behandling (nytt)
Dersom pasienten får rett til nødvendig helsehjelp, skal det settes en frist til start
helsehjelp. Fristen skal settes til når helsehjelpen senest skal starte. Det skal ikke
spesifiseres om fristen settes til start utredning eller til behandling.

•

Informasjon om oppmøtetidspunkt og frist for når helsehjelpen senest skal starte opp
(som i dag)
Pasienten skal i første brev få informasjon om oppmøtetidspunkt, og en juridisk
bindende frist for når helsehjelpen senest skal starte opp. Oppmøtetidspunktet må
settes før fristen for start helsehjelp. Dersom spesialisthelsetjenesten ser at den ikke
kan overholde fristen for oppstart helsehjelp, skal tjenesten melde fra til HELFO som i
dag.

•

Fristen innfris ved første oppmøte i spesialisthelsetjenesten (nytt)
Det uttales i rapporten at en slik endring vil være mer i tråd med slik situasjonen er i
dag og enklere å forholde seg til for tjenesten. I dag tas pasientene som hovedregel av
ventelisten ved første oppmøte uansett om pasienten får rett til helsehjelp i form av
utredning eller behandling. Tidligere utredning av ventetider har vist at de aller fles te
pasienter (98 pst.) tas av ventelisten før eller ved første oppmøte i
spesialisthelsetjenesten.

•

Videre behandlingsforløp uten juridisk bindende frister (nytt)
Videre helsehjelp i pasientforløpet planlegges ut fra medisinsk forsvarlighet, og uten
juridisk bindende frister. Modellen suppleres med målinger som strekker seg lenger
inn i forløpet.

7.2.3 Andre generelle tiltak som skal understøtte modellen
Modell A har hovedfokus på oppstart av helsehjelpen. For å styrke hele pasientforløpet så har
Helsedirektoratet foreslått to generelle tiltak som vil kunne bidra til å styrke modellen. Disse
to tiltakene vurderes av departementet i kapittel 10.
7.2.3.1 Innføring av forløpsplan
Med innføring av forløpsplan vil, etter Helsedirektoratets vurdering, forutsigbarheten for
pasienten styrkes ved at det tidlig gis en enkel oversikt over hva som kan forventes å skje
videre, enten det er undersøkelser, videre utredning eller start av behandling.
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I rapporten uttales det at rammene for, og innholdet i, en forløpsplan må avklare nærmere.
Krav til, og detaljering av, angivelse av aktiviteter og datoer er sentralt. Det uttales at
planen kan være et egnet redskap for tjenesten og pasientene dersom det legges opp til at
den skal kunne justeres fortløpende og evalueres. Dette er spesielt viktig for de pasienter
med lange forløp.
Helsedirektoratet foreslår at det legges opp til at det innføres et kvalitetskrav om at
pasienter skal få en oversikt over hva som skal gjøres videre i forløpet. Pasienten skal få
en kopi av planen, enten i konsultasjonen eller ettersendt. Den kan inneholde lett
forståelig informasjon om hvilke prøver som planlegges og evt. er aktuelle senere, anslått
tid for operasjon eller annen prosedyre avhengig av funn ved utredningen, hvem som skal
kontaktes for mer informasjon, om pasienten antas å få rett til kontaktlege osv.
De ulike pakkeforløpene inneholder en del slike elementer. Det kan med fordel sees hen
til disse når momenter om hva forløpsplanen eventuelt skal inneholde utvikles. Mer
standardiserte forløpsplaner for de vanligste forløpene, som beskriver hvilke
hendelser/undersøkelser det bør informeres om, kan utarbeides i samarbeid med
fagmiljøer og brukere.
7.2.3.2 Innføring av utskrivningsattest
I rapporten uttales det at et tiltak som kan bidra til å styrke utskrivningsfasen og
samarbeidet mellom pasient og helsetjenesten er innføring av en utskrivningsattest.
Helsedirektoratet mener en utskrivningsattest vil kunne være et viktig tiltak for å styrke
dialogen mellom pasient og helse- og omsorgstjenesten i forbindelse med avslutningen av
helsehjelpen i spesialisthelsetjenesten. Den skal sikre at det gjøres en god evaluering av
helsehjelpen og bidra til gode overganger til annen helse- og omsorgshelsetjeneste.
Det uttales at utskrivningsattesten bør gjenspeile at det i forbindelse med avslutningen av
helsehjelpen har vært en dialog mellom pasient, eventuelt også pårørende, og
helsepersonell. Den bør inneholde en beskrivelse av forløpet og innholdet i helsehjelpen, i
hvilken grad målene med helsehjelpen er nådd og en vurdering/evaluering av
pasientopplevelsen. Utformingen og innholdet i utskrivningsattesten må være godt
tilpasset den enkelte pasient.
En utskrivningsattest vil kunne gi økt forutsigbarhet for pasientene ved at de allerede
tidlig i forløpet er kjent med at spesialisthelsetjenesten må dokumentere og involvere dem
direkte i avslutningen av helsehjelpen. En utskrivningsattest vil dermed også være et
konkret og viktig verktøy for å sikre at tjenesten og pasienten gjør en vurdering/evaluering
av forløpet sammen.
En utskrivningsattest kan også fungere som et godt lederverktøy for å kunne følge med på
forløp dersom områder i utskrivningsattesten viser seg å være egnet til planleggings- og
styringsformål, jf. helsepersonelloven § 26.
Det må avklares nærmere hva som skal være rammene for utskrivningsattesten og hvilket
innhold den skal ha. Det må legges opp til at utskrivningsattesten er egnet til bruk også for
pasienter som har flere forløp i spesialisthelsetjenesten. Det må også avklares nærmere på
hvilken måte dialogen i forbindelse med utskrivningsattesten kan gjøres. For noen vil det
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kanskje være tilstrekkelig å få gitt en tilbakemelding elektronisk gjennom SMS o.l. For
andre vil det fysiske møtet/samtalen være best egnet, eventuelt i kombinasjon. Dersom
dette blir godt ivaretatt vil det kunne erstatte pasientens behov for å få en kopi av
epikrisen, eventuelt være et viktig supplement til denne.
Det uttales av Helsedirektoratet at en utskrivningsattest kan eventuelt lovfestes ved at det
tas inn som en rettighet for pasienten og en plikt for tjenesten. Dette vil kreve endringer i
pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven. Alternativt kan
utarbeidelse av en utskrivningsattest legges inn som et prosesstrinn uten særskilt
regulering. Dato for «utskrivningsattest ferdig» kan da være et nytt målepunkt som skal
registreres og rapporteres til NPR.
For utskrivningsattest kan det innføres indikator på samme måte som for epikrise i dag
hvor det følger av helsepersonelloven § 45 at epikrise skal sendes samtidig med
utskrivning. Dersom det ikke er mulig skal epikrise uansett sendes innen forsvarlig tid
etter at helsehjelpen er avsluttet. Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer måler om
epikrisen er sendt senest 1 og 7 dager etter at helsehjelpen er avsluttet. De regionale
helseforetakene blir målt på andel epikriser sendt innen 1 dag i oppdragsdokumentet 2019.
Et lignende målepunkt og indikator kan innføres for en utskrivningsattest.
7.2.4 Fordeler og ulemper med modellen
En individuell rett og juridisk frist for alle pasienter utgjør et sikkerhetsnett for pasientene
med rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Videre sikrer en individuell
frist at pasientene kommer inn til spesialisthelsetjenesten innen en viss tid.
Sett fra pasientenes side er forutsigbarhet og god informasjon viktig. En oppheving av
skillet mellom frist til utredning og behandling ved fristfastsettelse kan bidra til å forenkle
informasjonen som skal sendes om frist og tidspunkt for oppmøte. Det vil også kunne
gjøre informasjonen mer forståelig for pasienten.
Tidligere rapporter fra Helsedirektoratet viser at skillet mellom frist til utredning og
behandling ikke alltid er blitt praktisert riktig og likt. Denne risikoen blir i og med at
skillet fjernes i denne modellen. I tillegg vil det kunne bli en likere vurdering ved at alle
pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten får juridisk frist
til første oppmøte.
Videre kan det argumenteres med at opphevelse av skillet kan føre til at vurderingen av
henvisningen bli mer rettet mot pasientens faktiske behov, og gjennom dette bidrar til
bedre behovsrettet/målrettet helsehjelp tidlig i forløpet. Dette gjelder særlig fordi erfaring
har vist at det ikke er et klart medisinsk skille mellom når pasienten er i utredningsfase og
når man er i gang med behandling. Ofte vil det være sammenfall mellom utredning og
behandling.
Modellen vil kunne redusere uønsket variasjon mellom helseforetak og regioner i
fristfastsettelse og måling av ventetid, ved at det kun skal settes frist til oppstart av
helsehjelp, og at det ikke skal spesifiseres om fristen knytter seg til behandling eller
utredning. Journalgjennomgangen Helsedirektoratet foretok i 2016 viste at legene og
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psykologene vurderte de samme henvisningene ulikt med hensyn til å gi frist til utredning,
behandling, eller ikke gi rett til helsehjelp. Det viste utfordringen med å samstemme
juridiske krav og medisinske vurderinger. Når regelverket skal praktiseres ved bruk av
skjønnsmessige vurderinger får man nettopp det; skjønnsmessige vurderinger som er
ulike. Og som konsekvens av dette kan like pasienter få ulike rettigheter.
I modellen skal det, selv om skillet mellom utredning og behandling oppheves, settes
individuelle frister for oppstart av helsehjelp. Fristen skal settes på grunnlag av en
medisinsk vurdering og bruk av skjønn. Praksis for fristfastsettelse vil dermed fortsatt
kunne variere innen og mellom helseforetak.
Prioriteringsveilederne som i dag gir anbefalinger om frist enten til oppstart av utredning
eller behandling, må gjennomgås og revideres dersom skillet mellom utredning og
behandling fjernes. Prioriteringsveiledere som kun anbefaler frist til oppstart av utredning
vil kunne være brukes, men endringen vil kreve en ny gjennomgang av veilederne.
Risiko for at samme henvisning vurderes ulikt og at det gis ulike rettigheter av ulike
vurderende leger/psykologer vil fortsatt kunne være til stede i denne modellen. Det vil
imidlertid avhjelpes ved at det skillet mellom utredning og behandling ikke skal tas
stilling til som en del av vurderingen og ved at fristen for oppstart helsehjelp innfris ved
første oppmøte.
Modellen har fokus på oppstarten av forløpet, og vil ikke direkte påvirke eventuell
uønsket variasjon senere i et pasientforløp. For å støtte opp under gode pasientforløp
mener Helsedirektoratet at kan modellen suppleres med forløpsmålinger som strekker seg
lenger inn i pasientforløpet.
For tjenesten vil modellen bidra til enklere administrasjon ved at vurdering av
henvisningene blir mindre omfattende siden den som vurderer henvisningen ikke trenger å
ta stilling til om fristen skal settes knyttet til utredning eller behandling. Det blir også
enklere at fristen er innfridd ved første oppmøte i spesialisthelsetjenesten.
Mål på ventetid til første oppmøte vil i større grad enn i dag være sammenliknbar, ved at
skjønnsvurderinger ved registrering av ventetidens slutt fjernes. Individuell rett til
helsehjelp, med juridisk bindende frist for oppstart av helsehjelpen, innebærer at tjenesten
fortsatt må ha et apparat for å følge opp den enkelte pasient ved fare for fristbrudd.
Fristbruddsordningen, som administrereres av HELFO, videreføres i denne modellen. I
hovedsak vil administrasjon av ordningen være slik den er i dag. Risikoen for at
pasientens rettigheter ikke registreres riktig i de pasientadministrative systemene, slik at
kunnskapsgrunnlaget for utarbeiding og statistikk og styringsinformasjon blir feil, blir
redusert i denne modellen. Årsaken til det er at skillet mellom rett til utredning og rett til
behandling oppheves samt at frist til start helsehjelp er innfridd ved første oppmøte.
I følge data rapportert til NPR for 2018, ble 80 prosent av nyhenviste til
spesialisthelsetjenesten vurdert til å ha en uavklart tilstand, med rett og frist til oppstart av
utredning, mens 19 prosent ble vurdert å ha en avklart tilstand, og rett til helsehjelp i form
av behandling. For pasienter med en avklart tilstand, kan en oppheving av skillet mellom
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utredning og behandling innebære at retten innfris på et tidligere tidspunkt enn med
dagens ordning.
Rapporten fra Helsedirektoratet 2017 viste derimot at retten som oftest innfris på det
første oppmøtet uavhengig av om det er gitt frist til utredning eller behandling. I praksis
betyr dette at pasientene ikke får svekket sine rettigheter i vesentlig grad.
Helsedirektoratet har i 2019 beregnet effekten av å oppheve skillet mellom utredning og
behandling på gjennomsnittlig ventetid til oppstart helsehjelp, dvs. at de har beregnet hva
gjennomsnittlig ventetid ville ha vært dersom alle pasienter ble tatt av venteliste ved
første kontakt. De anslår at gjennomsnittlig ventetid for 2018 ville ha blitt redusert med
under en halv dag dersom man hadde fjernet skillet mellom utredning og behandling.
Dette tilsvarer en reduksjon i ventetiden på 0,6 prosent.
Prosentvis endring mellom ordinær ventetid og estimert ventetid varierer fra 0,5 prosent
innen psykisk helsevern for voksne til 1,3 prosent innen psykisk helsevern for barn og
unge i 2018. Dette er marginale endringer og må sees i sammenheng med at 98 pst. av
pasientene tas av ventelisten før eller ved første oppmøte i spesialisthelsetjenesten.
Forskjellen mellom ordinær ventetid og estimert ventetid øker noe om en går bakover i
tid. I 2014 er den noe over en dag, dvs. en reduksjon i ventetid på to prosent. Det vises til
figur 1. Det er størst forskjell for ventetid innen psykisk helsevern barn og unge og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling med hhv. 15 og 12 prosent lavere i 2014.
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Figur 1. Utvikling av gjennomsnittlig ventetid (dager) i nå-måling og estimert verdi alle
fagområder. 2014-2018.
Side 51 av 93

Tilsvarende har Helsedirektoratet beregnet effekten av å oppheve skillet mellom utredning
og behandling på antall ventende. Antall ventende var om lag 211 800 i 2018. Estimerte
tall viser at antall ventende i 2018 reduseres med om lag 2300 pasienter til om lag 209
500. Tilsvarende tall i 2014 viser at antall ventende reduseres fra om lag 270 500 til 261
900 i 2014. Det vises til figur 2. Dette er marginale endringer og må sees i sammenheng
med at 98 pst. av pasientene tas av ventelisten før eller ved første oppmøte i
spesialisthelsetjenesten.
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Figur 2. Utvikling i antall ventende i nå-måling og estimerte tall alle fagområder. 20142018.

Venting knyttet til spesifikke utrednings- eller behandlingstjenester kan oppstå flere
ganger i løpet av et pasientforløp. Dagens ventetidsmåling, ventetid til oppstart av
helsehjelp, har vært kritisert for at den ikke inkluderer måling på ventetider inne i et
forløp. Det kan for eksempel oppstå venting på en bestemt behandling etter endt
utredning. Det er pekt på som et problem at juridisk bindende frister i oppstart av forløpet
kan medføre nedprioritering av pasienter som er i forløp og pasienter som skal til kontroll.
Det vil fremdeles være en risiko for at pasienter som står på venteliste for oppstart av
helsehjelp prioriteres til fordel for pasienter som allerede er i et forløp og kronikere.
Helsedirektoratet mener at det er liten risiko knyttet til implementering av modellen. Det
kan hevdes at modellen innebærer at det skapes samsvar mellom dagens praksis og
regelverket. Den største ulempen med modellen er at regelverket kun har fokus på
oppstart av helsehjelpen, og ikke hele pasientforløpet. Dette gjelder også modell B, men
den andre har også andre utfordringer knyttet til seg, jf. omtale under punkt 7.3.4.
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7.2.5 Økonomiske og administrative konsekvenser
Modellen innebærer i hovedsak en videreføring av dagens modell, og vil ikke medføre
større endringer i ressursbruk. For pasienten kan denne modellen gjøre at informasjonen
hun/han mottar om rett til helsehjelp, frist og tidspunkt for første oppmøte er lettere å
forstå. For noen pasienter som i dag gis rett og frist knyttet til oppstart av behandling
senere i forløpet, vil denne modellen medføre at retten innfris på et tidligere tidspunkt enn
i dag. Dette vil gjelde for om lag to prosent av pasientene. Modellen vil ikke påvirke det
videre forløpet for pasienten eller helseutfallet.
For tjenesten kan forenklede regler for vurdering av henvisningen medføre at det brukes
mindre tid til registrering og formidling av pasientens rettigheter. Modellen innebærer
ingen endringer i antall pasienter som kommer inn i eller som avvises i
spesialisthelsetjenesten. Den vil trolig heller ikke påvirke antall fristbrudd, fordi disse
også i dag i hovedsak er knyttet til oppstart av helsehjelp.
Det må påregnes ressursbruk til å implementere bortfall av skillet mellom utredning og
behandling i tjenesten gjennom opplæringstiltak overfor personell, og tilpasning av
tekniske løsninger. Modellen kan også implementeres uten vesentlige endringer i
systemene, men kun med endret registreringspraksis. Da vil forventet gevinst i redusert
tidsbruk reduseres. For styringsformål vil modellen styrke sammenliknbarhet i måling av
ventetider og fristbrudd.
7.2.6 Behov for endring i pasientadministrative systemer
Pasientadministrative system bør tilpasses for å understøtte forenklet vurdering med
bortfall av skillet mellom utredning og behandling, samt registrering av ventetidens slutt
ved første oppmøte. Først da kan en forvente å ta ut gevinst i form av redusert tidsbruk
ved endt vurdering og ved oppstart av helsehjelp. Modellen kan også implementeres uten
vesentlige endringer i systemene, men kun med endret registreringspraksis. Da vil
forventet gevinst i redusert tidsbruk reduseres.

7.3 Modell B
7.3.1 Innledning
I denne modellen er hovedelementet at man går fra individuell juridisk frist til en generell
juridisk frist som er lik for alle pasienter med rett til nødvendig spesialisthelsetjeneste.
Målet med modellen er å gi enkle og forutsigbare rettigheter og registrering, og samtidig
gi mulighet for kontroll og oppfølging i forløpet.
Modellen legger opp til at alle pasienter skal komme raskt inn, og det legges til rette for
effektive pasientforløp. Pasienter som har behov for mer enn en kontakt i
spesialisthelsetjenesten kan få et mer forutsigbarhet forløp. Modellen kan bidra til at
risikoen reduseres for at pasienter tas raskt inn for så å måtte vente lenge på neste steg i
pasientforløpet.
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I rapporten uttaler Helsedirektoratet at det må utredes nærmere hvor lang fristen skal
være. Det er i rapporten lagt til grunn en generell frist på tre måneder.
7.3.2 Hovedelementer i modellen
1. Alle pasienter som blir henvist til spesialisthelsetjenesten og vurderes til å ha behov
for helsehjelp der, får en lovfestet rett til et første oppmøte hos lege/psykolog innen
en maksfrist på 3 måneder. Barn får rett til møte innen en kortere tidsfrist, f.eks. 2
måneder.
2. Oppmøte nr. 2 avtales på første oppmøte slik at eventuell overskridelse av avtalt
tidspunkt kan registreres. Dette lovfestes ikke. Tilsvarende gjøres for ytterligere
oppmøter, uavhengig av om det gjelder utredning eller behandling.
3. Sykehusene måles på andel fristbrudd (3 måneders-fristen til første oppmøte) og
overskridelser av avtalte tidspunkt i videre forløp. Dette vil bidra til å unngå at
pasienten venter for lenge etter første oppmøte og også kunne redusere risiko for
prioritering av pasienter nær fristbrudd, fremfor oppfølging av f.eks. kronisk syke.
Individuelle frister som i dag fastsettes i henhold til prioriteringsveilederne, avvikles.
Skillet mellom rett til utredning eller behandling, avvikles. Pasienten får rett til
helsehjelp. Vurderingstid av henvisningen og beskjed til pasienten om oppmøtedato
og tid på 10 virkedager opprettholdes.
Resultatet av vurdering av henvisningen vil gi følgende to alternativer:
−
−

Ikke behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.
Behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, det settes tidspunkt for første
oppmøte basert på henvisningen og krav til god faglig praksis og forsvarlighet,
slik det også gjøres i dag. Oppmøtetidspunktet må imidlertid være innen 3
måneder som er den lovfestede pasientrettigheten/fristen.

Dersom pasienter som er registrert med henvisning til spesialisthelsetjenesten ikke har
hatt første oppmøte innen 3 måneder, vil sykehuset få et varsel om overskredet 3
måneders frist i sitt pasientadministrative system (PAS). Dette generer en aktivitetsplikt
for sykehuset til å ta pasienten inn innen 10 virkedager. HELFO varsles.
Dersom pasienten tas inn innen 10 virkedager, slettes varselet som er sendt HELFO.
Pasienten kan velge å ta imot tilbudet om time innen 10 virkedager, eller la det være.
Dersom pasienten ikke tas inn innen 10 virkedager, går et nytt bekreftende varsel til
HELFO og pasienten vil ha rett til helsehjelp formidlet gjennom HELFO. Utgiftene
belastes helseforetaket som ikke overholdt fristen.
Ca. 50 % av pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, har bare ett oppmøte. Ved
behov for flere kontakter, uavhengig av om det gjelder videre utredning eller behandling,
skal time (dato og klokkeslett) avtales med pasienten på første oppmøte.
Dersom tidspunktet overskrides, vil sykehuset få et varsel om overskredet avtalt
oppmøtedato i sitt pasientadministrative system, tilsvarer «passert planlagt tid» i dagens
system. Det genererer en aktivitetsplikt for sykehuset til å ta pasienten inn innen 10
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virkedager. Dersom pasienten ikke har fått time innen 10 virkedager, registreres det som
et avvik.
7.3.3 Andre generelle tiltak som kan understøtte modellen
I rapporten har Helsedirektoratet utarbeidet flere modelluavhengige tiltak. For modell B
har de vist til følgende hovedoverskrifter for aktuelle tiltak.
7.3.3.1 Styrking av henvisningsprosess og dialog
En god kommunikasjon og kunnskap om behov og vurderingsgrunnlag i primær- og
spesialisthelsetjenesten vil legge grunnlag for bedre henvisninger og dermed mer presise
vurderinger i spesialisthelsetjenesten – til beste for pasienten. Utvikling av elektroniske
verktøy vil fasilitere dette.
Aktuelle tiltak kan være:
−
−
−
−
−
−

Styrket henvisningsdialog (gjennom elektroniske verktøy)
Elektronisk involvering av spesialisthelsetjenesten i pasientkontakter
Møte/vurderingssamtale ved usikkerhet i vurdering av henvisning
Begrunnelse for og veiledning til behandler/henviser og pasient når en pasient
ikke har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kopi av henvisning til pasient
Tilbakemelding til pasient innen 10 virkedager etter mottak av henvisning

7.3.3.2 Informasjon som bedrer forståelighet og forutsigbarhet for pasientene
Ved overgang fra en individuell til en generell frist til helsehjelp, vil god informasjon til
pasientene være avgjørende for å lykkes. Det må utvikles lett forståelig informasjon til
den enkelte pasient. Helsenorge.no og helseforetakenes nettsider må oppdateres og
informasjonen være lett tilgjengelig. Det må gis informasjon om at pasienten skal få dato
og tid til neste oppmøte ved behov for flere oppmøter i spesialisthelsetjenesten.
Aktuelle tiltak kan være:
−
−

Serviceerklæring
Forløpsplan

7.3.3.3 Forbedret koordinering av logistikk i det enkelte pasientforløp og mellom
foretak
Når alle pasienter skal ha første time innen 3 måneder, kan det, særlig i en overgangsfase,
bli kapasitetsutfordringer på noen helseforetak. De regionale foretakene har et overordnet
ansvar, og kan oppfordres til å ta en aktiv rolle som tilbyder av helsehjelp på et annet
helseforetak i regionen ved behov.
Aktuelle tiltak kan være:
−
−
−

Styrke den helhetlige koordinering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten
Tilrettelegge "Åpen timebok" for enkelte pasientgrupper som er i forløp
Styrking av de regionale helseforetakenes rolle i "køstyring" i egen region.
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7.3.3.4 Økonomiske virkemidler
Finansieringsordningene i spesialisthelsetjenesten må understøtte den ønskede utviklingen
av tjenesten. Utviklingen av innsatsstyrt finansiering i mer forløpsbasert retning, og
videreutvikling av kvalitetsbasert finansiering kan bidra til å understøtte mer
sammenhengende forløp.
Forløpskontrollen er av Helsedirektoratet ikke foreslått regulert i forskrift eller lov. Som
incentiv til god etterlevelse av avtalte oppmøtetidspunkter, foreslår Helsedirektoratet at
f.eks. kvalitetsbasert finansiering knyttes til andel avvik.
7.3.4 Fordeler og ulemper med modellen
Helsedirektoratet mener modellen gir bedre kontroll med oppfølging av pasienter i forløp.
Den ivaretar kronikere og pasienter som har behov for mer enn ett oppmøte (eventuelt kan
også pasienter innlagt som øyeblikkelig hjelp med behov for oppfølging følges
tilsvarende). Helsedirektoratet uttaler også at modellen reduserer risikoen for at pasienter
nær fristbrudd prioriteres på bekostning av pasienter i et behandlingsforløp fordi
individuell frist fjernes og det innføres forløpskontroll.
Modellen gir en enklere vurdering av henvisning – det settes kun opp time etter faglig
vurdering, ingen fristfastsettelse etter juridiske vilkår. Den gir mindre administrativt
arbeid for merkantilt personell. Den har enkle målepunkter. I modellen bortfaller
individuelle frister for inngangen til spesialisthelsetjenesten til fordel for en generell frist
som gjelder alle pasienter.
Fristen vil i dette tilfellet ikke være knyttet til direkte til forsvarlighet som i dag, siden
mange pasienter vil måtte få tid til oppmøte før fristen for å få et forsvarlig tilbud. 3månedersfristen representerer i dette tilfellet en garanti for at helsehjelpen starter før 3
måneder.
Videre fjernes skillet mellom rett til utredning og rett til behandling, og dermed også
risikoen for at dette ikke følges som forutsatt. Dette reduserer risikoen for uønsket
variasjon som er påpekt ved dagens modell med hensyn til om pasienten får rett til
utredning eller behandling, og ved fristfastsettelse. Når skillet fjernes mellom frist til
utredning og behandling og det ikke settes en individuell frist, vil uønsket variasjon med
hensyn til disse elementene kunne unngås.
Enklere registrering i PAS (individuelle frister fjernes) vil bidra til bedre datagrunnlag og
styringsinformasjon. Når pasienten får time for neste oppmøte «i hånden» før hun/han
forlater helseforetaket, og overskridelse av timen registreres som avvik, vil mulighet for
oppfølging av forløp forbedres sammenliknet med dagens modell.
Alle pasienter med rett til nødvendig spesialisthelsetjeneste vil få en rett til time innen 3
måneder. De fleste har første oppmøte innen 3 måneder også i dag, men med denne
modellen skal de resterende ikke vente utover 3 måneder. Tall fra Helsedirektoratet viser
at av de om lag 1 million pasientene som ble tatt av venteliste i 2018, ventet 180 100
pasienter eller 17 prosent mer enn tre måneder til første kontakt. I tillegg kommer gruppen
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som fortsatt er ventende: Tall fra Helsedirektoratet viser at vel 36 000 pasienter hadde
ventet mer enn 3 måneder ved utgangen av 2018, jf. tabell 2.
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Figur 3. Antall tatt av venteliste etter ventetid i 2018.

Tabell 1 viser hvor lenge pasienter som ble tatt av venteliste ventet i 2016-2018. Andelen
med lange ventetider av de som ble tatt av venteliste er noe redusert fra 2016 til 2018. I
2016 ventet tre prosent mer enn 6 måneder, og i 2018 to prosent. Før 1. november 2015,
da alle fikk rett til individuell frist for oppstart av helsehjelp, var andelen høyere.
Tabell 1. Antall og andel avviklede henvisninger som venter lenger enn tre, fire, seks og
12 måneder i spesialisthelsetjenesten. Estimerte tall. 2016-2018.
over 3 mnd

over 4 mnd

over 6 mnd

over 12 mnd

2016

182 650

103 334

34 508

6 548

2017

171 556

89 897

19 842

2 394

2018

180 060

96 282

22 670

2 168

2016

17 %

10 %

3%

1%

2017

16 %

8%

2%

0%

2018

17 %

9%

2%

0%

Helsedirektoratets tall for de som er tatt av venteliste i 2018 kan fordeles på fagområder
og helseforetak.
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Noen av fagområdene med høyest andel med ventetid over tre måneder er relativt sett små
fagområder i ventelistesammenheng. De fagområdene med størst andel med ventetid over
3 måneder er allergologi (62 pst, 149 pasienter), smertetilstander (43 pst, 846 pasienter),
anestesiologi (36 pst, 1035 pasienter), og kjevekirurgi (34 pst, 2590 pasienter). Flest
pasienter med ventetid over tre måneder målt i antall er imidlertid innen store fagområder
som ortopedisk kirurgi (23 pst, 35 491 pasienter), øre-nese-hals (32 pst, 30 932 pasienter),
øyesykdommer (30 pst, 15 099 pasienter) og kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp
(13 pst, 11 737 pasienter). Mange av de store fagområdene har mao. både en relativt høy
andel og et høyt antall med ventetid over tre måneder. Psykisk helsevern og TSB har
svært liten andel som ventet over 3 måneder. Variasjonene mellom fagområdene vil i stor
grad gjenspeile ulik hastegrad.
Andel med ventetid over 3 måneder varierer fra 12 til 31 prosent ved helseforetakene.
Lovisenberg, Helse Stavanger, Helse Bergen og Nordlandssykehuset ligger alle over 20
prosent. De fleste helseforetakene har en andel mellom 15 og 20 prosent.
Tabell 2 viser antall ventende fordelt på ventetid ved utgangen av 2016, 2017 og
2018.Tabell 2. Estimert antall og andel av ventende henvisninger pr. 31.12 som har ventet
lenger enn tre, fire, seks og 12 måneder på spesialisthelsetjeneste. 2016 - 2018.
over 3 mnd

over 4 mnd

over 6 mnd

over 12 mnd

2016

30 191

14 832

7 159

1 460

2017

31 481

15 752

6 699

1 253

2018

36 336

20 113

9 063

1 413

2016

15 %

7%

4%

1%

2017

15 %

8%

3%

1%

2018

17 %

10 %

4%

1%

I stedet for rett til individuell frist, innføres en rett for pasienten og en plikt for sykehuset
til å gi pasienter som har behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, tid til første
oppmøte innen 3 måneder. Dette er en generell rett som også gjelder pasienter i
pakkeforløp. Dersom pasienten ikke får time innen 3 måneder + 10 virkedager, får
pasienten rett til helsehjelp annet sted, via HELFO. Helseforetaket belastes for utgiftene.
Det knyttes ingen lovforankrede rettigheter til overskridelse av avtalt andre (og
ytterligere) oppmøtetidspunkt. Å knytte en juridisk rettighet til dette, antas av
Helsedirektoratet å bli komplisert og ressurskrevende å gjennomføre og urealistisk å
innføre dersom det også skulle gjelde for videre oppmøteavtaler på sykehuset. Andel
overskridelser av avtalte oppmøtetidspunkt vil imidlertid kunne registreres som avvik og
benyttes f.eks. som en kvalitetsindikator og/eller knyttes til kvalitetsbasert finansiering.
I rapporten fra Helsedirektoratet fra mai 2017 ble det vist at ulike leger vurderer
henvisninger til dels svært ulikt. Denne uønskede variasjonen vil kunne reduseres dersom
alle får en rett til første oppmøte innen 3 måneder. Uønsket variasjon i tilbud om
helsehjelp mellom pasienter som tas inn pga. fare for fristbrudd, og pasienter som følges
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opp i sykehusene, vil kunne reduseres. Dette fordi det innføres en kontroll («passert
planlagt tid») med avviksrapportering gjennom hele forløpet.
Sykehuslegen eller psykologen som vurderer henvisningen skal kun sette opp første time,
og skal ikke sette en individuell frist. Registreringer i PAS-systemene forenkles dermed
også. Arbeidet for merkantilt personell kan også reduseres. NPR antas å få et enklere og
bedre datagrunnlag.
Denne modellen vil ikke nødvendigvis fjerne all uønsket variasjon i vurdering av
henvisinger, utover forbedringen ved at skillet mellom frist til utredning og behandling
fjernes og at det ikke skal settes individuell frist. Dersom kapasiteten overskrides fordi
flere må tas inn innen 3 måneder, kan andel fristbrudd i en overgangsfase øke. Disse
pasientene kunne imidlertid i dagens system fått første time senere enn 3 måneder, så
totaleffekten på ventetid er vanskelig å vurdere ifølge Helsedirektoratet.
Dagens rett til individuell frist og spesialisthelsetjenestens plikt til individuell
fristfastsettelse avvikles. En generell frist på 3 måneder kan for enkelte pasienter oppleves
som en reduksjon av rettighetene. Dersom helseforetakene ikke klarer å ta inn pasientene
innen 3 måneder, vil flere kunne oppleve fristbrudd. Dette vil ikke nødvendigvis bety at
pasienter med fristbrudd i denne modellen venter lenger enn de hadde gjort i dagens
modell. Det blir uansett viktig å følge utviklingen i en slik modell.
De kapasitetsmessige konsekvensene for sykehusene av en generell frist vil være svært
avhengig av hvor lang fristen er. Om lag 1 mill. pasienter ble tatt av venteliste i 2018. Av
disse hadde om lag 180 000 pasienter (17 pst.) ventet mer enn tre måneder til første
kontakt. Med andre ord er det et betydelig pasientvolum som i denne modellen må
håndteres på et tidligere tidspunkt enn før. Kapasitetsutfordringer kan bli et incentiv til å
forlenge tid til neste oppmøte/kontroll for pasienter i lengre forløp. Innføring av
forløpskontroll vil kunne redusere risiko for dette.
Det kan likevel påpekes at antallet førstekontakter utgjør en relativt liten andel av det
totale antallet kontakter i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har beregnet at
summen av førstekontakter for pasienter tatt av fra venteliste i 2018 utgjorde om lag 15
prosent av alle polikliniske konsultasjoner og dagopphold i spesialisthelsetjenesten (se
figur 3) 1. Mesteparten av den polikliniske aktiviteten er dermed ikke førstekontakter. Ser
vi bare på førstekontakter for pasienter som ventet mer enn 3 måneder utgjør disse under 3
prosent av den totale aktiviteten, og andelen halveres for pasienter som ventet over 4
måneder.

1

Dette er en grovberegning hvor ventelistedata brukt i dette prosjektet sammenholdt med polikliniske
konsultasjoner og dagopphold ved helseforetakene publisert av NPR på Web.
https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/37f4e0dd-61fd-4846-a7c1d87553ce2c1a?e=false&vo=viewonly. Dagoppholdene utgjør 5 prosent av totalen (av poliklinikk og dag).
Seriebehandling som kjemoterapi, stråleterapi, dialyse inngår i polikliniske konsultasjoner (nevner). Dette
er grupper hvor det er få pasienter med svært mange kontakter. Holdes denne aktiviteten utenfor i nevneren
økes andelen førstekontakter fra 15 til cirka 16,7 prosent av den totale aktiviteten.
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Figur 3. Andel førstekontakter for pasienter tatt fra venteliste som andel av antall
polikliniske konsultasjoner og dagopphold. 2018.

Overskridelser av avtalt oppmøtetid for andre oppmøte (og videre i forløpet) er ikke
foreslått forskrift- eller lovregulert i denne modellen. Avvik vil bli registret og eventuelt
publisert. Dersom dette ikke gir tilstrekkelig incentiv for helseforetakene til å overholde
avtalte tidspunkter, kan det vurderes å knytte f.eks. kvalitetsbasert finansiering til andel
avvik.
7.3.5 Økonomiske og administrative konsekvenser
Kostnader til endringer i pasientadministrative systemer (PAS) må påregnes. Det vil også
bli behov for opplæring av merkantilt personale og helsepersonell. Rapportering til NPR
vil bli noe endret, som også vil medføre arbeid i NPR. Fristbruddsordningen må justeres.
Her kan man utrede mulighetene for å tilpasse modellen best mulig til dagens
fristbruddregistrering med hensyn til varsler etc. Når ordningen er på plass, antas
administrasjonen å bli enklere enn dagens system.
Hovedutfordringen ved denne modellen vil trolig være i en oppstartsfase hvor alle
pasienter skal ha første time innen 3 måneder. Det vil kreve at sykehusene øker
kapasiteten for å håndtere en økt mengde pasienter som skal ha sin første kontakt innen tre
måneder. For å finne rom for dette må sykehusene øke aktiviteten gjennom effektivisering
og andre tiltak som gir økt aktivitet innenfor samme ressursramme. Ellers vil det medføre
en forskyvning av ventetid for pasienter som tidligere ventet kortere enn tre måneder og
pasienter som allerede er i et forløp.
Helsedirektoratet uttaler i rapporten at alternativt kan de regionale helseforetak i en
avgrenset periode på f.eks. et halvt år «få lov» til å gå over 3 måneder, for eksempel 4-5
måneder. Nødvendig ressursbruk bør utredes før man eventuelt går videre med modellen.
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7.3.6 Behov for endring i pasientadministrative systemer
Behovet for å registrere individuelle frister bortfaller. Tidspunkt for avvikling fra
ventelisten blir ved første oppmøte – tilsvarende som for tilnærmet alle i dag. Pasienter
som ikke har fått time innen 3 måneder, må overføres til egen liste som må følges opp av
sykehuset. Varsel sendes til Helfo. Pasienter som ikke har fått time innen 3 måneder + 10
virkedager vil medføre bekreftende varsel til Helfo og oppfølging fra Helfo - tilsvarende
dagens fristbruddsordning.

7.4 Modell C
7.4.1 Innledning
Denne modellen tar konsekvensen av at samfunnet, helsetjenestene og pasientene i dag
har flere verktøy enn tidligere tilgjengelige for å følge med på og samarbeide om gode og
forsvarlige helsetjenester. Den tar utgangspunkt i at det er de regionale helseforetakene
som har sørge-for-ansvaret for å sikre gode og forsvarlige pasientforløp.
Spesialisthelsetjenesten arbeider kontinuerlig med å forbedre kvaliteten i tjenesten.
Å sikre at pasientene får tilgang til nødvendig helsehjelp til rett tid er sentralt i arbeidet
med kvalitetsforbedring. Modellen presiserer de regionale helseforetakenes sørge-foransvar og viderefører plikt til å ha rutiner og systemer for å følge med på ventelister. Den
fremhever også bruk av kontinuerlig kvalitetsforbedring i tjenesten som verktøy for å
understøtte og utvikle gode pasientforløp.
Modellen bygger videre på dagens regulering av pasientforløp og dagens regulering av
spesialisthelsetjenesten. Den tar imidlertid utgangspunkt i en situasjon der pasientene ikke
har en rett til at helsehjelpen starter innenfor en gitt frist (dato). Modellen beskriver
istedenfor ulike tiltak som på andre måter kan støtte opp under prosesser som er av
betydning for å få til gode pasientforløp.
Modellen krever at det utvikles nye indikatorer og introduseres nye løsninger i
sykehusenes systemer, at lov og forskrift endres, og at det tydeliggjøres hvordan
spesialisthelsetjenesten skal arbeide med kvalitetsforbedring i forløp.
Modellen introduserer tiltak som bidrar til bedre forutsigbarhet for pasientene om hva som
skjer videre i forløpet når behandlingsforløpet starter. Selv om pasientene ikke lenger vil
ha krav på at HELFO uten opphold finner et annet tilbud ved fristbrudd, og dermed mister
en tydelig rettighet og et «ris bak speilet», kan disse tiltakene medføre at pasientene
samlet sett ikke kommer dårligere ut enn i dag.
7.4.2 Hovedelementer i modellen
Modellen består av følgende elementer:
1. Vurdering av rett til nødvendig helsehjelp innen 10 virkedager (som i dag)
Når spesialisthelsetjenesten får en henvisning skal tjenesten som i dag vurdere om
pasienten har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten eller ikke. Denne
vurderingen skal som i dag skje innen 10 virkedager.
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2. Ikke individuell juridisk frist (nytt)
Dersom pasienten tildeles rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten skal
det ikke settes en frist for når helsehjelpen senest skal starte. Pasienten skal i første
brev få informasjon om oppmøtetidspunkt (som i dag)
3. Videreføring og utdyping av de regionale helseforetakenes ansvar for
ventelisteregistrering og for å ha systemer for oppfølging av ventelister
4. Presisere at spesialisthelsetjenestens plikt til systematisk kvalitetsforbedring av
virksomheten også gjelder kvalitetsforbedring av pasientforløp (nytt)
5. Kvalitetskrav om forløpsplan (nytt)
Det innføres som et kvalitetskrav at pasienter skal få en oversikt over hva som skal
gjøres videre i forløpet – en forløpsplan. Pasienten skal få kopi av denne, enten i
konsultasjonen eller ettersendt. Helseforetakene måles på andel som har fått
forløpsplan.
6. Svar innen 10 virkedager på alle henvisninger (nytt)
Plikten til å vurdere henvisninger i løpet av 10 virkedager utvides slik at fristen og
plikten til å informere om oppmøtetidspunkt også gjelder når pasientene henvises
mellom virksomheter eller mellom avdelinger internt i virksomheter.
7. Innføring av serviceerklæringer (nytt)
Gjennom å utarbeide pasientrettede serviceerklæringer om hvilke mål som er satt og i
hvilken grad de blir oppfylt, vil spesialisthelsetjenesten både informere og forplikte
seg overfor pasienter og publikum slik at de skal vite hva de har å forholde seg til.
8. Innføring av målinger som gir informasjon om fremdrift og ventetider i
pasientforløpet
Videreføring av måling av tid til første oppmøte og i tillegg følge med på om
pasienter som går inn i et forløp etter første oppmøte kommer tilbake til avtalt tid. Det
kan i tillegg innføres mer spisset overvåkning av tid fra en beslutning er tatt og
pasienten er "satt på venteliste" for dette, og frem til et operativt inngrep eller
prosedyre er utført.
7.4.3 Fordeler og ulemper med modellen
Modellen bygger videre på dagens regulering av pasientforløp og dagens regulering av
spesialisthelsetjenesten. Den tydeliggjør de regionale helseforetakenes sørge for-ansvar og
spesialisthelsetjenestens forpliktelser til å arbeide med kvalitetsforbedring også i
forbindelse med pasientforløp. Gjennom forbedringsarbeid utvikles mål for gode
pasientforløp, og pasienter og brukere involveres i arbeidet. Planlegging av virksomheten
gjennom systematisk arbeid med pasientforløp gir mulighet for å sette mål som har
relevans både for ledelse, helsepersonell og pasienter.
Innføring av målinger og indikatorer som relaterer seg til de mest relevante milepælene i
pasientforløp er også et viktig tiltak i modellen. Mål og ventetidsopplysninger kan også
inkluderes i serviceerklæringer som gir pasientene informasjon om hva de kan forvente
med hensyn til forløp og ventetider. Dersom helsetjenesten lykkes i å ta disse mulighetene
i bruk på en god måte, blir det lettere for pasientene å medvirke i pasientforløpet og å få
informasjon om ventetider og fremdrift.
Modellen tar utgangspunkt i at spesialisthelsetjenesten ikke lenger har en lovpålagt plikt
til å gi pasienter et tilbud innen en bestemt tid, eller til å melde fra til HELFO om
fristbrudd og finansiere helsehjelp som HELFO fremskaffer til pasientene ved andre
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behandlingssteder. Når det ikke er en lovpålagt frist vil spesialisthelsetjenesten lettere
kunne prioritere alle pasienter, nyhenviste og de som er i forløp, ut fra faglige kriterier i
tråd med prioriteringskriteriene. Det vil kunne gi bedre og raskere forløp for de pasienter
som har flere kontakter med spesialisthelsetjenesten, og kunne gi bedre tjenester til særlig
kronikere.
Det innføres en tydeligere styring av pasientforløp ut fra et kvalitetsperspektiv der det
settes relevante mål for elementer i forløpene. Målene vil være utarbeidet av fagmiljøer,
helsepersonell og ledere i spesialisthelsetjenesten med medvirkning fra brukere. Dette
sikrer god forankring i helsetjenesten. Modellen kan også bidra til mindre variasjon og til
riktigere prioritering mellom pasienter som er i forløp og nyhenviste pasienter. Forutsatt at
virkemidlene i modellen er knyttet til gode indikatorer reduseres risikoen for at pasienter
med mindre alvorlige tilstander gis forrang tidlig i forløpet.
Med unntak av retten til individuell frist for oppstart av helsehjelp, viderefører modellen
de gjeldende pasientrettighetene. Som i dag vil pasientene ha krav på forsvarlige
helsetjenester gjennom at spesialisthelsetjenesten legger til rette for et helhetlig og
koordinert tjenestetilbud.
Pasientene beholder retten til vurdering innen 10 virkedager fra spesialisthelsetjenesten
mottok henvisningen, og rett til å få svar med tidspunkt for oppmøte. Retten til å få et
tidspunkt for første oppmøte innen 10 virkedager medfører at den som vurderer
henvisningen i praksis vil måtte vurdere hvor raskt pasienten skal få helsehjelp, men det
skal ikke lenger settes en frist i tillegg.
Prioriteringsreglene vil fortsatt gjelde, slik at pasienter som oppfyller kriteriene får rett til
nødvendig helsehjelp, men fristangivelsene i prioriteringsveilederne blir ikke direkte
relevante. Pasientene mister heller ikke retten til informasjon selv om regelverket endres.
Pasienten skal få samme opplysninger om innholdet i helsehjelpen og om tidspunkt for
oppstart. I tillegg vil pasientene kunne få bedre informasjon om hva de kan forvente med
hensyn til forløp og ventetider gjennom bruk av serviceerklæringer.
I modellen innføres det som et kvalitetskrav at pasientene får en oversikt over hva som
skal gjøres videre i forløpet – en forløpsplan. Pasienten skal få en kopi av denne, enten i
konsultasjonen eller ettersendt. Dette vil bedre forutsigbarheten for pasientene. Et
ytterligere tiltak som vil bedre forutsigbarheten for pasienter er å utvide gruppen pasienter
som får svar innen 10 virkedager med tidspunkt for oppmøte. Dette vil kunne være en
styrking av stillingen til pasienter som er i et forløp sammenlignet med i dag.
7.4.4 Økonomiske og administrative konsekvenser
Generelt antas modellen ikke å ha betydning for antall pasienter som kommer inn i
spesialisthelsetjenesten når den ses under ett. Det kan imidlertid medføre noe større
pasientmobilitet mellom helseforetak. Bedre informasjon om ventetider kan medføre at
pasienter lettere vil kunne velge seg til et annet behandlingssted. Det kan medføre at noen
fagområder/sykehus får redusert antall pasienter innen enkelte områder og andre
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tilsvarende økt andel. Så kan det også hende at de samme sykehus vil oppleve motsatt
pasientstrøm innen andre områder.
Terskelen og kriteriene for å få rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten vil ikke bli
endret i denne modellen.
Ved innføring av modellen vil det antas at det vil bli kostnader knyttet til å utarbeide
planer for hvordan pasientforløp typisk vil se ut for ulike tilstandsgrupper. Som
Riksrevisjonen har påpekt er det effektiviseringsgevinster å hente på dette området. Dette
vil være det sykehuset kommuniserer i en serviceerklæring som gir pasienter og pårørende
økt forutsigbarhet for hva de kan forvente fremover.
Modellen forutsetter at det i enda større grad arbeides med å systematisk utvikle og følge
opp kvalitet i pasientforløp. Det vil variere hvor ressurskrevende dette vil være fordi deler
av helsetjenesten allerede har komme langt i dette arbeidet. Når dette har funnet sin form,
antas det at omleggingen vil føre til at pasientforløpene blir enklere å administrere enn i
dag.
Administrasjon i helseforetakene knyttet til HELFO sin formidling av alternative tilbud og
betaling for det vil falle bort, men det vil sannsynligvis være nødvendig for
spesialisthelsetjenesten å innføre andre ordninger for eksempel for å følge opp pasienter
som får utsatt første time.
Modellen vil ikke ha betydning for lokaler eller bemanning, men det må påregnes
kostnader med utarbeiding av tilpassede PAS/EPJ-løsninger, "serviceerklæringer",
brevmaler og informasjonsskriv etc. Det forutsettes omlegging av EPJ,
rapporteringssystem og beregningsmodeller. Dette vil være kostnader knyttet til
omlegging av EPJ, opplæring av personell, endringer i beregningsmodeller og
publiseringsløsninger i Helsedirektoratet.
7.4.5 Behov for endring i pasientadministrative systemer
For å kunne følge med på de viktigste måleparameterne bør man kunne hente dem ut av
pasientjournalsystemet uten tilleggsregistreringer. Modellen benytter i all hovedsak
eksisterende parametere, men innebærer at det introduseres noen nye målepunkter og
indikatorer (ventetid til operasjon eller prosedyre).
Det foreslås i modellen å innføre forløpsplaner. I rapporten fra Helsedirektoratet uttales
det at bør utredes nærmere hvordan en slik løsning kan tilpasses.
Videre uttales det at det vil ta noe tid å utvikle nye målinger og indikatorer og å utvikle og
introdusere nye løsninger i sykehusenes systemer. Modellen vil medføre grunnleggende
endringer i spesialisthelsetjenestens oppfølging av pasienter som venter på helsehjelp. Før
endringer i pasientadministrative systemer kan planlegges nærmere vil det være
nødvendig med ytterligere utredninger.
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8 Forslag til alternativ regulering av pasientforløp modellvalg
8.1 Innledning
I dette kapittelet redegjør departementet for hvilken modell som foretrekkes av de tre
beskrevne modellene i kapittel 7.
Departementet mener det er behov for tiltak på både kort og lang sikt. På kort sikt vil
departementet vurdere innføring av modell A, B eller C som er presentert i rapporten fra
Helsedirektoratet. Det gjøres i dette kapittelet.
På lang sikt er det ønskelig med et mer tilpasset regelverk som i enda større grad
understøtter gode pasientforløp, minsker administrasjon, men som samtidig ikke svekker
pasientenes individuelle rettigheter og sikrer helsehjelp av god kvalitet og til rett tid.
Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med eventuelle større justeringer i regelverket
som kan innføres på lengre sikt, og vil komme tilbake med ev. forslag på vanlig måte.
Videre vil departementet vurdere behov for mer modelluavhengige tiltak av både rettslig
og ikke-rettslig karakter, for eksempel forløpsplan, utskrivningsattest og
serviceerklæringer. I dette kapittelet omtales i all hovedsak valg av modell. De ulike
tiltakene for å forbedre og understøtte gode pasientforløp omtales og vurderes i kapittel
10.

8.2 Departementets vurderinger og forslag
8.2.1 Innledning
Det er noen sentrale hensyn som er viktig for departementet ved valg av ny modell.
Departementet er opptatt av å unngå ytterligere rettsliggjøring av pasientforløpene og
gjøre regelverket mer komplisert. Pasientrettighetene skal ikke svekkes, men
departementet mener at regelverk er et begrenset virkemiddel for å oppnå gode
pasientforløp. For eksempel vil flere juridiske frister i pasientforløpet gjøre systemet mer
komplisert og mer byråkratisk uten at det nødvendigvis resulterer i bedre forløp for den
enkelte pasient. Flere juridiske frister kan også føre til uheldige vridningseffekter, dvs. at
fristen i noen tilfeller kan medføre at prioriteringen blir annerledes enn hva en helsefaglig
vurdering skulle tilsi.
Forenkling av systemet til det beste for både helsepersonellet og pasientene vil dermed
være sentralt ved valg av modell. Regelverket bør være enkelt å forstå og ikke gi
helsepersonellet unødige ekstraoppgaver som ikke relatert til å yte helsehjelp, samtidig
som det sikrer pasientene viktige rettigheter for å oppnå gode og forsvarlige forløp.
Det er derfor ønskelig med en modell som minimerer unødig byråkrati og administrasjon
som ikke er knyttet til ytelse av helsehjelp. Regelverket bør i størst mulig grad ha
sammenfall med de helsefaglige vurderingene og utøvelsen av helsehjelpen, slik at
helsepersonellet slipper å gjøre unødig arbeid som ikke er knyttet til å utrede og behandle
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pasientene. Hovedmålsettingen må være å skape best mulig samsvar mellom juss og den
kliniske virkeligheten. På den måten settes helsepersonellet i stand til å yte gode
pasientforløp til det beste for pasientene, samtidig som pasientrettighetene ikke svekkes.
8.2.2 Kort om dagens modell
Dagens modell har fokus på oppstart av helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Pasienter
som blir vurdert til å ha rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten skal få en
individuell frist for når helsehjelpen senest skal starte. Dersom pasientens tilstand er
avklart i løpet av vurderingsfasen, skal fristen indikere seneste faglig forsvarlige start på
den behandlingen som planlegges. Dette skal pasienten informeres om. For pasienter som
har fått rett knyttet til behandling, er fristen innfridd når selve behandlingen er startet.
Oppmøte til forundersøkelse på poliklinikken vil ikke innfri fristen.
I tilfeller der pasientens tilstand ikke kan avklares i løpet av vurderingsperioden, skal
fristen indikere hva som er seneste faglig forsvarlige start på en videre utredning. Fristen
må da settes ut fra en vurdering av hvilke alvorlige tilstander som kan bli avdekket ved
utredningen, slik at det vil kunne gis forsvarlig helsehjelp i hele det videre forløpet.
Rettigheten er oppfylt og fristen er innfridd når helsehjelpen er påbegynt innen den
oppgitte fristdatoen. Helsehjelpen vil som regel ikke være fullført selv om fristen er
innfridd. Pasienten kan være i et forløp og motta helsehjelp enten fra samme enhet eller
fra en annen enhet eller et annet helseforetak. Det videre helsehjelpsforløpet må ta hensyn
til at pasienten skal få forsvarlig helsehjelp selv om det ikke settes nye juridiske bindende
frister.
Dersom det regionale helseforetaket ikke har sørget for at en pasient med rett til
nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten får den nødvendige helsehjelpen innen
fristen, har pasienten rett til nødvendig helsehjelp uten opphold, om nødvendig fra privat
tjenesteyter eller tjenesteyter utenfor riket. Dersom spesialisthelsetjenesten ikke er i stand
til å finne et tidspunkt innenfor fristen, skal HELFO umiddelbart kontaktes, jf. pasient- og
brukerrettighetsloven § 2-1 b fjerde ledd.
Kort oppsummert innebærer dagens modell følgende hovedelementer:
1. Alle pasienter med rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten skal få en
individuell frist for oppstart av helsehjelpen
2. Fristen kan enten være relatert til oppstart behandling eller utredning, avhengig av om
pasientens tilstand er uavklart eller avklart.
3. Alle fristbrudd skal varsles HELFO, uavhengig av om pasienten ønsker eller ikke
ønsker et alternativt tilbud.
Dagens modell innehar elementer som innebærer administrasjon som ikke er direkte
knyttet til å yte helsehjelp ved at alle pasienter skal få en juridisk frist i tillegg til
tidspunkt for første oppmøte, og at alle pasienter skal få et alternativt tilbud gjennom
HELFO uavhengig av om pasienten ønsker å benytte seg av dette eller ikke.
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8.2.3 Forslag til alternativ regulering av pasientforløp – hva er likt for alle
modellene som vurderes
8.2.3.1 Rett til vurdering
Innledningsvis vil departementet påpeke at det er visse elementer som er likt i alle
modellene, og som derfor ikke vil bli endret. For det første vil vurderingsperioden på 10
dager ikke bli endret. Det at en pasient som henvises til spesialisthelsetjenesten innen 10
virkedager skal få informasjon om hun har rett til nødvendig spesialisthelsetjeneste, er en
viktig rettighet som sikrer pasientene rask informasjon og medfører at tjenesten må
prioritere slik at alvorlig syke pasienter sikres rask helsehjelp.
Tall fra NPR viser at vurderingsperioden i hovedsak blir overholdt. Gjennomsnittlig
vurderingstid varierer fra tre dager for somatisk sektor til seks dager for psykisk helsevern
for barn og unge. Det er få brudd på vurderingsgarantien. I 2018 varierte andelen brudd på
vurderingsgarantien fra 2 prosent innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til 2,6
prosent innen psykisk helsevern for barn og unge.
8.2.3.2 Rett til nødvendig spesialisthelsetjeneste
Videre er det gjennomgående for alle modellene at de ikke endrer på retten til nødvendig
spesialisthelsetjeneste. Det innebærer at terskelen for hvilke pasienter som får rett til
nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten ikke foreslås endret i dette høringsnotatet. I
kapittel 11 foreslås likevel visse lovtekniske endringer i prioriteringsforskriften og
pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b.
Plikten til å gi informasjon om oppmøtetidspunkt i første tilbakemelding fra
spesialisthelsetjenesten foreslås heller ikke endret. Tidspunktet for oppmøte skal, i de
tilfeller hvor det er mulig, være en dato og klokkeslett (time). Tidspunktet det informeres
om bør i alle tilfeller ikke overskride et tidsintervall på en uke. Dette er utdypet i brev av
13. juni 2016 fra Helse- og omsorgsdepartementet om krav til informasjon til nyhenviste
pasienter.
Selv om oppmøtetidspunktet som gis pasienten ikke er juridisk bindende gir det økt
forutsigbarhet for alle involverte. Departementet mener denne rettigheten gir viktig
informasjon og forutsigbarhet for pasientene, og vil ikke foreslå endringer i denne
rettigheten.
8.2.3.3 Retten til fritt behandlingsvalg
Alle pasienter har i dag rett til å velge ved hvilken offentlig eller privat virksomhet
henvisningen skal vurderes, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-2. Pasienten kan bare
velge virksomheter som har rett til å tildele pasient- og brukerrettigheter etter § 2-1 b.
Retten til fritt behandlingsvalg gjelder i forbindelse med planlagt undersøkelse og/eller
behandling i spesialisthelsetjenesten.
Pasienten kan bruke retten på de forskjellige trinnene i helsehjelpen. Vurderingen av
pasientens helsetilstand kan skje ved en virksomhet, og behandlingen ved en annen. Dette
er en helt sentral pasientrettighet, som uansett modell vil være viktig å beholde for å sikre
at pasientene kan velge institusjon ut fra parametere som ventetid, geografi og kvalitet.
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8.2.4 Modellvalg – departementets vurdering av modellene
Departementet mener at det på kort sikt er behov for å rydde i regelverket slik at like
pasienter får like rettigheter, uavhengig av hvor de mottar helsehjelpen. Det er også behov
for å gjøre endringer slik at ventetidsregistrering blir lik. Det synes å være enighet blant
høringsinstansene om at skillet mellom frist til utredning og frist til behandling har vært
vanskelig å forstå og praktisere. Alle modellbeskrivelsene foreslår å oppheve skillet, men
det er modell A som har den endringen som hovedelement.
Helsedirektoratets utredning av ventetidsregistrering fra 2017 avdekket uønsket variasjon
i vurderingspraksis med hensyn til om en pasient tildeles rett til nødvendig helsehjelp og
frist for oppstart av helsehjelp i form av utredning eller behandling. Det ble også vist en
økning i andel som får frist til utredning. Videre viste utredningen at pasientene i all
hovedsak tas av ventelisten ved første oppmøte i spesialisthelsetjenesten, uavhengig av
om de har fått rett til utredning eller behandling. Over halvparten av pasientene har kun én
kontakt med spesialisthelsetjenesten.
Funnene i utredningen fra Helsedirektoratet viste at for dem som skal vurdere
henvisningene kan det være vanskelig å konkludere entydig om frist skal settes til oppstart
av utredning (pasienten har en uavklart tilstand), eller til oppstart av behandling
(pasienten har en avklart tilstand). Det vil alltid være en skjønnsmessig vurdering. Det er
gjennomført en rekke opplæringstiltak, men praksis varierer fortsatt.
I dag skal pasienten tas av venteliste når pasientrettigheten (fristen) innfris. Ulik
fortolkning og praktisering av regelverket medfører redusert datakvalitet ved måling av
innfrielse av pasientrettigheter og ventetider. For at rettigheten skal kunne registreres som
innfridd, er det en forutsetning at pasienten får en reell start på helsehjelpen, enten i form
av utredning og/eller i form av behandling. Det videre behandlingsforløpet må være
forsvarlig.
Det innebærer at man forenkler dagens modell for regulering av pasientenes rettigheter av
forløp i spesialisthelsetjenesten. Departementet er opptatt å forenkle og forbedre dagens
modell uten at pasientens rettigheter svekkes i møte med spesialisthelsetjenesten. Det er
avgjørende at pasienter får god og forsvarlig helsehjelp fra rett kompetanse til rett tid, og
uten unødvendig venting. Departementet mener at dette best ivaretas gjennom å oppheve
skillet mellom juridisk frist til utredning eller behandling.
Det vil kunne stilles spørsmål ved om denne endringen innebærer en svekkelse av dagens
pasient- og brukerrettigheter. For noen pasienter som i dag gis rett og frist knyttet til
oppstart av behandling senere i forløpet, vil denne endringen kunne medføre at retten
innfris på et tidligere tidspunkt enn i dag. Dette vil gjelde for om lag to prosent av
pasientene som gis frist til behandling. Endringen vil ikke påvirke det videre forløpet for
pasientene. Videre vil departementet fremheve at dagens fristbruddsordning beholdes, og
at selv med denne endringen skal fristen settes til det tidspunkt det senest er faglig
forsvarlig å igangsette helsehjelpen. Fristen må settes slik at det er mulig å gi pasienten et
faglig forsvarlig pasientforløp ut fra den helsehjelpen han eller hun er vurdert til å ha
behov for.
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Modell B innfører en generell juridisk frist for alle pasienter. Denne fristen er, i
motsetning til fristen i modell A, ikke knyttet direkte til hva som er forsvarlig ventetid for
den enkelte pasient, men kan heller oppfattes som et sikkerhetsnett som skal sikre at
pasienter ikke må vente unødig lenge eller falle ut av systemet. Modellen innebærer at alle
pasienter skal få oppstart helsehjelp innen 3 måneder uavhengig av hvilket utslag det gir
for prioritering mellom pasientene. God prioritering innebærer at pasienter med de
alvorligste tilstandene som haster mest, skal prioriteres først. Pasienter som i dag får frist
utover 3 måneder, vil i denne modellen kunne få kortere ventetid. Hvis helseforetaket har
kapasitetsutfordringer, vil det, i hvert fall i en overgangsfase, kunne føre til lengre
ventetid for pasienter med tilstander som haster mer.
Selv om det i oppdragsdokument til de regionale helseforetakene er satt mål om at
gjennomsnittlig ventetid skal være under 50 dager innen 2021, og følgelig er kortere enn 3
måneder, mener departementet at det er uhensiktsmessig med en generell frist. En viktig
årsak er at det nå er godt innarbeidet å knytte fristen til det individuelle pasientforløpet.
En annen utfordring med generell frist er at det er grunn til å tro at ulike grupper av
pasienter vil ønske en egen frist for sin "gruppe" som er kortere. For eksempel er det
grunn til å tro at kreftpasienter ikke vil være fornøyd med en generell frist på 3 måneder.
Departementet mener at en generell frist på 3 måneder vil være av liten verdi for
pasientene som skal utredes for eller har en alvorlig tilstand.
Modellen innebærer en svekkelse av pasientrettighetene for de pasienter som etter en
modell med individuell frist ville fått tildelt en frist som er kortere enn 3 måneder. I 2018
fikk 24 prosent av pasientene innenfor somatikk frist innenfor 50 dager. Innenfor
tverrfaglig spesialisert rusbehandling fikk 69 prosent av pasientene frist innenfor 50
dager. For disse pasientene vil modellen innebære en svekkelse av pasientrettighetene ved
at de får en juridisk frist som er senere i forløpet enn i dag. Ingen pasienter vil med denne
modellen kunne få et alternativt tilbud gjennom HELFO før etter 3 måneder.
Hovedfordelen med modell B er at den er relativt enkel å kommunisere og praktisere.
Modellen gir en enklere vurdering av henvisning – det settes kun opp time etter faglig
vurdering, ingen fristfastsettelse etter juridiske vilkår. Den gir mindre administrativt
arbeid for merkantilt personell, og den har relativt enkle målepunkter.
Departementet vil likevel ikke foreslå modell B. Hovedbegrunnelsen er at modellen vil
innebære at noen pasienter får svekket sine rettigheter og at den kan gi uheldige
prioriteringsvridninger.
Modell C bygger videre på dagens regulering av pasientforløp og dagens regulering av
spesialisthelsetjenesten. Den tydeliggjør de regionale helseforetakenes sørge for-ansvar og
spesialisthelsetjenestens forpliktelser til å arbeide med kvalitetsforbedring også i
forbindelse med pasientforløp. Med unntak av retten til individuell frist for oppstart av
helsehjelp, viderefører modellen de gjeldende pasientrettighetene. Som i dag vil
pasientene ha krav på forsvarlige helsetjenester gjennom at spesialisthelsetjenesten legger
til rette for et helhetlig og koordinert tjenestetilbud.
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Fordelen med modellen er en tydeligere styring av pasientforløp ut fra et
kvalitetsperspektiv der det settes relevante mål for elementer i forløpene, og ikke
regelstyrte frister. Videre endres fokuset fra oppstart av helsehjelpen til å se hele
pasientforløpet. Modellen kan også bidra til mindre variasjon og til riktigere prioritering
mellom pasienter som er i forløp og nyhenviste pasienter. Dette vil være en fordel spesielt
for de som har flere kontakter med spesialisthelsetjenesten, særlig kronikere. Videre vil
virkemidlene i modellen som er knyttet til gode indikatorer kunne redusere risikoen for at
pasienter med mindre alvorlige tilstander gis forrang tidlig i forløpet.
Hovedutfordringen med modell C er etter departementets vurdering at den svekker
pasientrettighetene. Ved å fjerne fristbruddsordningen, uten at den erstattes med en
alternativ regulering som gir pasientene materielle rettigheter i pasientforløpet, vil
pasientene rettslig sett komme dårligere ut. En grunnleggende føring for departementet er
at en alternativ modell ikke svekker pasientenes individuelle rettigheter og sikrer at
helsehjelpen er av god kvalitet og gis til rett tid. Modell C ivaretar ikke denne
grunnleggende forutsetningen og departementet mener at modellen er uaktuell å innføre.
Modell A tilsvarer i all hovedsak dagens modell, men hvor skillet mellom frist til
utredning og behandling oppheves. Den individuelle fristen beholdes, i motsetning til
modell B hvor det innføres en generell frist som er lik for alle pasienter. Fristen innfris
også i denne modellen ved første oppmøte i spesialisthelsetjenesten. Departementet mener
at en at en slik endring vil være mer i tråd med slik situasjonen er i dag og enklere å
forholde seg til for både helsepersonellet og pasientene. I dag tas pasientene som
hovedregel av ventelisten ved første oppmøte uansett om pasienten får rett til helsehjelp i
form av utredning eller behandling.
I følge data rapportert til NPR for 2018, ble 80 prosent av nyhenviste til
spesialisthelsetjenesten vurdert til å ha en uavklart tilstand, med rett og frist til oppstart av
utredning, mens 19 prosent ble vurdert å ha en avklart tilstand, og rett til helsehjelp i form
av behandling.
For pasienter med en avklart tilstand, kan en oppheving av skillet mellom utredning og
behandling innebære at retten innfris på et tidligere tidspunkt enn med dagens ordning.
Rapporten fra Helsedirektoratet 2017 viste derimot at retten som oftest innfris på det
første oppmøtet uavhengig av om det er gitt frist til utredning eller behandling. I praksis
betyr dette at pasientene i liten grad får svekket sine rettigheter.
Helsedirektoratet har i 2019 beregnet effekten av å oppheve skillet mellom utredning og
behandling på gjennomsnittlig ventetid til oppstart helsehjelp, dvs. at de har beregnet hva
gjennomsnittlig ventetid ville ha vært dersom alle pasienter ble tatt av venteliste ved
første kontakt. De anslår at gjennomsnittlig ventetid for 2018 ville ha blitt redusert med
under en halv dag dersom man hadde fjernet skillet mellom utredning og behandling.
Dette tilsvarer en reduksjon i ventetiden på 0,6 prosent.
Høringen av Helsedirektoratets rapport viste at et stort flertall av høringsinstansene mente
at skillet mellom frist til utredning og behandling bør oppheves. Departementet er også av
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den oppfatning at dette skillet har utspilt sin rolle, og at regelverket bør endres slik at det
samsvarer med dagens praksis.
Hovedskillet mellom modell A og B er at den ene beholder individuell frist som relaterer
seg til forsvarlighet, mens den andre innfører en generell frist som ikke relaterer seg til
forsvarlighet. Som nevnt ovenfor vil ikke departementet foreslå en generell frist.
Departementet vil dermed i dette høringsnotatet foreslå å innføre modell A. Det innebærer
at skillet mellom frist til utredning og behandling oppheves, og den individuelle fristen
beholdes.
En del av høringsinstansene gir imidlertid uttrykk for at "første oppmøte" må presiseres
nærmere. For eksempel uttaler Helse Sør-Øst RHF at begrepet kan leses slik at det
innebærer at pasienten må fysisk må møte opp på en gitt lokalisasjon. De foreslår
istedenfor at begrepet "kontakt" brukes i lovteksten for å åpne for ny teknologi og
innovative løsninger.
Det er særskilt spørsmål som hva skal ligge i "første oppmøte" som foreslås som ny frist
for alle pasienter. Helsedirektoratet uttaler at de mener at endringen innebærer en
forenkling av regelverket, redusert rapporteringsbyrde i helsetjenesten og data av bedre
kvalitet på grunn av reduserte muligheter for ulike fortolkninger.
Helsedirektoratet gir ikke nærmere forklaring i rapporten på hvilket materielt krav som
skal ligge i kravet til "første oppmøte". Ordlyden tilsier at fristen oppfylles i det pasienten
møter for første gang etter henvisning i spesialisthelsetjenesten. Ordlyden stiller ikke krav
til at det skal være noen kvalitativ utredning eller behandling som må gjennomføres for at
fristen skal være oppfylt. Fristen kan følgelig oppfylles ved innkalling til en samtale.
Departementet mener at "første oppmøte" skal forstås slik at utredning eller behandling
påbegynnes. Det skal ikke være anledning til å sette opp en time kun med en intensjon om
å oppfylle fristen, for deretter å la pasienten vente uforsvarlig lenge på det videre
pasientforløp. For at fristen skal være oppfylt, må en reell utredning eller behandling være
påbegynt. Det innebærer at for at fristen skal være oppfylt må timen eller kontakten med
spesialisthelsetjenesten innebære aktiviteter som medfører at pasientforløpet startes på det
tidspunktet.
Når det gjelder spørsmålet om "første oppmøte" krever fysisk oppmøte på en bestemt
lokasjon, mener departementet at det er viktig at ny lovgivning er teknologinøytral og
åpner for å ta i bruk løsninger som er kostnadseffektive og brukervennlige. Selv om
ordlyden kan tolkes dithen at det kreves fysisk oppmøte på et sykehus eller poliklinikk, så
vil departementet presisere i de spesielle merknadene til bestemmelsen at også for
eksempel e-konsultasjon kan oppfylle fristen til første oppmøte.
Modell A har fokus på oppstarten av forløpet, og vil ikke påvirke eventuell uønsket
variasjon senere i et pasientforløp. For å støtte opp under gode pasientforløp kan modellen
suppleres med forløpsmålinger som strekker seg lenger inn i pasientforløpet. Dette drøftes
i kapittel 10. I kapittel 10 drøftes andre tiltak, både rettslige og ikke-rettslige, for å
understøtte og forbedre pasientforløpene.
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Selv om den juridiske fristen kun gjelder starten på pasientforløpet, ønsker departementet
likevel å understreke at ventetiden underveis i pasientforløpet skal være forsvarlig og i
tråd med normal medisinsk praksis for det aktuelle pasientforløpet. Forsvarlighetskravet
gjelder hele pasientforløpet. Selv om det ikke er satt spesifikke krav til juridiske frister for
hele forløpet, skal pasienten utredes og behandles innen forsvarlig tid.
Videre følger det av helsepersonelloven § 4 at helsepersonell skal utføre sitt arbeid i
samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra
helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.
Det enkelte helsepersonells plikt til forsvarlig yrkesutøvelse må også sees i sammenheng
med den plikt helsetjenesten som sådan har til forsvarlig virksomhet, jf.
spesialisthelsetjenesten § 2-2. Forsvarlig virksomhet innebærer at det tilbudet pasienten
får må være forsvarlig, og at eiere og ledere har et ansvar for å legge til rette slik at det
enkelte helsepersonell kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte. Bestemmelsene
innebærer således at både ledelsen og helsepersonellet ved sykehuset skal påse at
pasienter får et forsvarlig og omsorgsfullt pasientforløp.

8.3 Oppsummering
Departementet foreslår å innføre modell A. Det innebærer bortfall av skillet mellom
utredning og behandling ved fristfastsettelse. Alle pasienter som gis rett til helsehjelp i
spesialisthelsetjenesten, skal som i dag få en individuell frist for når helsehjelpen senest
skal starte. Fristen foreslås innfridd ved "første oppmøte" i spesialisthelsetjenesten, og det
presiseres at kravet ikke innebærer at pasienten nødvendigvis må møte opp fysisk, men at
fristen kan oppfylles gjennom for eksempel e-konsultasjon.
På lengre sikt ønsker departementet å vurdere modeller som er mer fremtidsrettet og i
større grad fokuserer på hele pasientforløpet og ikke kun oppstart av helsehjelp, og som
ikke svekker pasientenes individuelle rettigheter. En fremtidig modell bør også minimere
unødig byråkrati og administrasjon som ikke er knyttet til ytelse av helsehjelp.
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9 Forslag til endringer i regelverket om
ventelisteregistrering
9.1 Innledning
Det følger av spesialisthelsetjenesteloven § 2-4 at departementet blant annet kan gi
forskrifter om føring av ventelister over pasienter som søker og har behov for helsehjelp,
og plikt for regionale helseforetak til å rapportere aktivitetstall for de virksomhetene de
eier og de private helsetjenestene de har avtaler med. Med hjemmel i denne bestemmelsen
har departementet gitt forskrift om ventelisteregistrering. I dette kapittelet redegjør
departementet for behovet for å gjøre endringer i denne forskriften.

9.2 Departementets vurderinger og forslag
Det er behov for å gjøre endringer i dagens forskrift om ventelisteregistrering. Disse
endringene handler i all hovedsak om tekniske endringer for å oppdatere språket og
begrepsbruken i forskriften. For eksempel bruker forskriften en del begreper som er
utdatert. Et eksempel på utdatert begrepsbruk fremgår av forskriften § 2 hvor det heter at
"med venteliste menes i denne forskriften EDB-register med ordnede opplysninger om
pasienter som venter på undersøkelse eller behandling ved institusjon".
Videre bruker forskriften begrepet "venteliste" gjennomgående. Departementet mener at
dette begrepet ikke er særlig presist. Norsk pasientregister presenterer ventelistestatistikk
fra spesialisthelsetjenesten med informasjon om ventetider, frister og henvisninger.
Helsedirektoratet har utarbeidet definisjoner i ventelistestatistikken fra Norsk
pasientregister. Departementet mener det er naturlig å gjøre endringer i forskriften i lys av
disse definisjonene, og bruke betegnelsen "ventetid" istedenfor "venteliste".
Videre er det et behov for å se på bestemmelsene i forskriften i lys av valg av modell. I
kapittel 8 foreslås modell A som innebærer at skillet mellom frist til utredning eller
behandling oppheves. Det innebærer blant annet behov for å endre forskriften § 4 om
oppdatering av ventelister for å tydeliggjøre at ventetid slutt skal registreres ved første
oppmøte eller kontakt.
I dette høringsnotatet foreslås det ikke konkrete endringer i forskrift om
ventelisteregistrering. Departementet tar sikte på å sende et eget høringsnotat om
endringer i denne forskriften i etterkant av at lovendringene er behandlet av Stortinget.
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10 Modelluavhengige tiltak for å forbedre pasientforløpene
10.1 Innledning
I dette kapitlet redegjør departementet for modelluavhengige tiltak som kan forbedre
pasientforløpene. Det er de seneste årene iverksatt flere tiltak som har som formål å bidra
til gode, sikre og forutsigbare pasientforløp, som ikke er av rettslig karakter. I avsnitt 10.2
gis det en beskrivelse av disse tiltakene.
I Helsedirektoratets rapport "Alternative modeller for regulering av pasientforløp og
registrering av ventetider i spesialisthelsetjenesten" fra 2018 er det foreslått en rekke
utenomrettslige og modelluavhengige tiltak. I avsnitt 10.3 gis en beskrivelse og vurdering
av disse tiltakene, sammen med en samlet vurdering av modelluavhengige tiltak for å
forbedre pasientforløpene.
Regjeringen la fram Meld. St. 7 (2019-2020) "Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023"
for Stortinget den 22. november 2019. Målet er å realisere pasientens helsetjeneste på en
bærekraftig måte. Hovedtemaene er samhandling mellom kommuner og sykehus, psykisk
helsevern, teknologi, digitalisering og kompetanse. Denne stortingsmeldingen skal være
det overordnede strategidokumentet for videreutviklingen av spesialisthelsetjenesten i
perioden 2020-2023.
Enkelte av de modelluavhengige tiltakene som Helsedirektoratet har vurdert og foreslått i
utredningen fra 2018 berører tema som er omtalt og behandlet gjennom helse- og
sykehusplanen. Det vil framgå av den videre beskrivelsen hvilke tiltak dette gjelder.

10.2 Beskrivelse av igangsatte tiltak
10.2.1 Pakkeforløp
I løpet av 2015 ble 28 pakkeforløp for kreft innført i helsetjenesten. Pakkeforløp skal sikre
helhetlig, kunnskapsbaserte og standardiserte pasientforløp. Det bidrar til at pasientene får
utredning og start av behandling til rett tid. Det er for hvert forløp lagt inn normerte
forløpstider for tiden fra henvisning mottas i spesialisthelsetjenesten til pasientens første
frammøte i spesialisthelsetjenesten, til klinisk beslutning og til start av behandling.
Forløpstidene er ulike fra pakkeforløp til pakkeforløp. Måloppnåelsen for hvert
pakkeforløp og hvert helseforetak er innarbeidet i de nasjonale kvalitetsindikatorene som
publiseres av Helsedirektoratet tertialvis.
Nasjonale målsetninger har vært at minimum 70 % av alle kreftpasienter skal være
inkludert i pakkeforløp og minimum 70 % av alle pasientene skal starte behandling innen
normert forløpstid, beregnet fra henvisning mottatt i spesialisthelsetjenesten. Tall for 3.
tertial 2018 viser at målsettingen er nådd eller nesten nådd i alle de regionale
helseforetakene, selv om det har vært en viss nedgang de siste par årene. Det er også stor
variasjon i måloppnåelse mellom kreftformer og mellom helseforetak, noe som er
bekymringsfullt.
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Helsedirektoratet skal nå etablere «Pakkeforløp hjem» for kreftpasienter. Pakkeforløpet
vil omfatte oppfølging av pasienten etter gjennomgått behandling i
spesialisthelsetjenesten.
Pakkeforløp for psykisk helse og rus ble innført i 2019. Disse pakkeforløpene beskriver
hele forløpet i spesialisthelsetjenesten fra henvisning til utskriving til kommunale helseog omsorgstjenester. På samme måte som i pakkeforløpene for kreft, innføres noen
forløpstider som skal publiseres som nasjonale kvalitetsindikatorer. Brukermedvirkning er
helt sentralt i disse pakkeforløpene. Pasienten skal involveres i å lage behandlingsplan og
skal kunne gi tilbakemelding underveis, slik at behandlingen kan justeres om
nødvendig. Pakkeforløpene stiller også krav til samhandling med kommunale helse- og
omsorgstjenester.
Helsedirektoratet har også utarbeidet pakkeforløp for hjerneslag. Det skal også lages
pakkeforløp for smertebehandling og for pasienter med utmattelse, muskel- og
skjelettlidelser.
10.2.2 Læringsnettverk - gode pasientforløp for eldre og kronisk syke
Læringsnettverk er ett av svarene på brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte
og trygge tjenester. Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet,
Folkehelseinstituttet og KS viderefører arbeidet som ble gjort i to læringsnettverk i
perioden 2014-2015. KS samarbeider med Folkehelseinstituttet om denne satsingen som
startet i januar 2016 og skal avsluttes i desember 2019.
I perioden 2016 til 2019 gjennomføres åtte læringsnettverk over hele landet. Over 160
kommuner deltar sammen med sykehusene i regionen. Målet er å sikre brukernes behov
for å møte helhetlige, koordinerte og trygge tjenester. Læringsnettverkene skal forbedre
overgangene i pasientforløpet. Både internt i kommunene og sykehusene, og mellom
sykehus og kommune.
En viktig del av forbedringsarbeidet er å måle og evaluere, og dette er derfor et viktig
element i læringsnettverkene. Deltakerne vil få opplæring i evaluering og måling.
Arbeidet skal resultere i at brukeren opplever å være likeverdig i utarbeidelse av sitt
pasientforløp, at kommuner og helseforetak arbeider systematisk med pasientforløp og
dokumenterer effekten for brukerne og at kulturen i kommuner og helseforetak er preget
av helsefremmende mestring. Viktige erfaringer fra det første arbeidet med
læringsnettverk er blant annet at de kommunene som hadde med seg sykehusene i sitt
forbedringsarbeid oppnådde de beste resultatene, og at lederforankring er helt avgjørende
for å lykkes.
Det er vedtatt å videreføre læringsnettverk for gode pasientforløp i perioden fra om med
2020 til og med 2022. Formålet er å støtte kommunene og helseforetakene i arbeidet med
å bedre overgangene i pasientforløpet og sikre brukernes behov helhetlige, trygge og
koordinerte tjenester. Se omtale i Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet – En
kvalitetsreform for eldre i meldingens kapittel 8.5. I tillegg vises det til avtalen mellom
regjeringen og KS om gjennomføring av Leve hele livet 2019 – 2023.
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10.2.3 E-helse
E-helse er en forutsetning for å sikre en bærekraftig helse- og omsorgssektor som leverer
tjenester av høy kvalitet. Helse- og omsorgssektoren har jobbet med e-helse og
digitalisering i mange år. Den nåværende strategien Nasjonal e-helsestrategi 2017–2022
tar utgangspunkt i målbildet om Én innbygger – én journal. Målet er at nødvendige
helseopplysninger skal følge pasienten gjennom hele pasientforløpet, og at helsepersonell
har sikker tilgang til opplysningene. Innbyggerne skal videre ha tilgang på brukervennlige
og sikre digitale tjenester, og i større grad bidra med egne ressurser i planlegging og
gjennomføring av behandling og oppfølging. Data skal være tilgjengelig for forskning,
kvalitetsforbedring og administrasjon.
Innbyggerne i Norge er i stor grad aktive brukere av digitale verktøy på mange områder,
og har forventninger om at også helsesektoren skal fremstå sammenhengende og tilby
ulike typer digitale tjenester i sin kontakt med helse- og omsorgstjenesten. Selv om dagens
IKT-løsninger i kommuner og på sykehus ennå ikke godt nok støtter opp under
samhandling og informasjonsdeling, er det de senere årene tatt mange grep som bidrar i
positiv retning.
Et viktig tiltak er bedre nasjonal styring og koordinering av e-helseområdet. Direktoratet
for e-helse spiller en sentral rolle når det gjelder innføring av infrastruktur,
standardisering, felleskomponenter og nye nasjonale e-helseløsninger. Direktoratet har
opprettet Nasjonalt e-helsestyre og underliggende utvalg som samordner og prioriterer
digitaliseringstiltakene i sektoren. På denne måten kan ressursene og kompetanse utnyttes
på best mulig måte.
IKT-systemene skal være tilpasset helsepersonellets mange arbeidsmåter. Løsningene skal
tilby funksjoner for planlegging, prosess- og beslutningsstøtte der oppdatert medisinsk og
helsefaglig kunnskap anvendes direkte for å støtte pasientbehandling. Det langsiktige
målet er Én innbygger – én journal. Arbeidet er delt opp i tre strategiske og parallelle
tiltak: 1) etablering av Helseplattformen i Midt-Norge, 2) videreutvikling av de øvrige
regionale helseforetakenes journalsystemer og 3) etablering av løsninger for helhetlig
samhandling og felles kommunal journal.
Moderniseringen av sektorens IKT-systemer vil gi innbygger én journal med tilgang til
egne helseopplysninger og en tjeneste som er mer forberedt og koordinert. Dette skal gi
innbygger mulighet til å være aktiv i prosesser og beslutninger om egen helse og omsorg
og ivareta sine personvernrettigheter. Videre vil moderniseringen bidra til at samhandling
mellom kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten blir vesentlig
forbedret, og samhandling med andre statlige og kommunale tjenester bedre tilrettelagt.
På kort sikt jobbes det med å sørge for at de eksisterende løsningene for utveksling av
pasientinformasjon benyttes etter intensjonen, slik som kjernejournal og elektronisk
meldingsutveksling mellom journalløsningene over helsenettet.
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10.2.4 Videreutvikling av statistikk og annen styringsinformasjon
Det eksisterer en omfattende mengde statistikk og styringsinformasjon om
spesialisthelsetjenesten. I kapittel 6 er det gjort en gjennomgang av nasjonal
ventelistestatistikk fra Norsk pasientregister og annen relevant nasjonal statistikk om
pasientforløp i spesialisthelsetjenesten. I tillegg publiserer Helsedirektoratet blant annet
tall for de nasjonale kvalitetsindikatorene tertialvis og årlig. Helsedirektoratet har et
helhetlig ansvar for å forvalte og videreutvikle det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet.
Indikatorer og annen statistikk er sentrale styringsverktøy på alle nivåer i helsetjenesten.
Enkelte nasjonale indikatorer (f.eks. gjennomsnittlig ventetid og passert planlagt tid) er
det knyttet måltall til og de inngår i oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene.
Andre indikatorer (f.eks. mange av de nasjonale kvalitetsindikatorene) har nasjonale
definisjoner og publiseres for hele landet, men det er ikke knyttet nasjonale mål eller
styring til dem.
Formålet med indikatorene er først og fremst at tjenesten bruker resultatene til å
sammenlikne sin egen virksomhet med andre, som grunnlag for lokalt forbedringsarbeid.
Videre er dette viktig informasjon til pasienter og offentligheten for øvrig. I tillegg til
indikatorer som publiseres nasjonalt, har mange av helseforetakene også lokale løsninger
for styringsinformasjon som er tilpasset og rettet mot deres lokale virksomhetsstyring.
Departementet vil understøtte videreutvikling av den allerede omfattende mengden
statistikk og styringsinformasjon om spesialisthelsetjenesten. Dette kan omfatte både
utvikling av nye indikatorer og videreutvikling av eksisterende indikatorer. Det er et
grunnleggende mål å ikke øke rapporterings- og registreringsbyrden i tjenesten. Bruk av
eksisterende målepunkter og registreringer vil derfor vektlegges i arbeidet med å forbedre
pasientforløpene.
10.2.5 Videreutvikling av finansieringsordningene
Finansieringen av de regionale helseforetakene er i hovedsak todelt og består av en
aktivitetsuavhengig del (basisbevilgning) og en aktivitetsavhengig del (innsatsstyrt
finansiering). Det viktigste formålet med innsatsstyrt finansiering er å understøtte ansvaret
til de regionale helseforetakene og stimulere til kostnadseffektiv pasientbehandling.
Innsatsstyrt finansiering skal understøtte ønsket faglig utvikling i spesialisthelsetjenesten.
Det pågår et utviklingsarbeid i regi av Helsedirektoratet for at finansieringsordningen
bedre skal understøtte sammenhengende pasientforløp, bruk av ny teknologi, innovasjon i
tjenesteutforming og andre nye og effektive måter å organisere tjenestetilbudet på.
Utviklingsarbeidet skal bidra til at finansieringsordningen i størst mulig grad avspeiler og
understøtter medisinsk praksis.
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10.3 Departementets vurderinger og forslag
10.3.1 Helsedirektoratets forslag til modelluavhengige tiltak
10.3.1.1
Styrket henvisningsdialog (gjennom elektroniske verktøy)
Styrking av henvisningsdialogen mellom ulike deler av helse- og omsorgstjenesten er en
sentral del av arbeidet for bedre elektronisk samhandling.
Elektronisk meldingsutveksling er den vanligste formen for å dele informasjon mellom
kommuner, fastleger og sykehus i dag. Elektronisk meldingsutveksling innebærer at en
melding sendes fra et journalsystem til et annet ved bruk av et standardisert format, og at
meldingen er kryptert slik at kun riktig mottaker kan lese den. Elektroniske meldinger har
vært og er viktig for å bedre samhandlingen i helse- og omsorgstjenesten. Det er en jevn
økning i antall elektroniske meldinger, og i 2018 ble det utvekslet totalt 211 millioner
meldinger over helsenettet. Det er utarbeidet standarder for flere typer meldinger, for
eksempel henvisning, epikriser, rekvisisjoner og svar, pleie- og omsorgsmeldinger
(innleggelsesrapport, utskrivningsrapport, helseopplysninger mv.).
Flere av disse standardene reguleres av forskrift om IKT-standarder i helse- og
omsorgstjenesten, som trådte i kraft høsten 2015. Forskrift om IKT-standarder i helse og
omsorgstjenesten er et verktøy for å begrense uønsket variasjon og sikre enhetlig
elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren. Departementet vil høsten 2019
sende på høring forslag til å utvide forskriften med flere obligatoriske standarder,
herunder nye standarder for henvisning og helsefaglig dialog.
Arbeidet med å innføre nye standarder for henvisning pågår. Disse standardene er
utarbeidet for å understøtte krav i lov, forskrift og veiledere, og skal bidra til bedre
ivaretakelse av pasientens rettigheter i forbindelse med henvisningsprosessen. De nye
standardene for henvisning er Henvisning ny tilstand, Viderehenvisning og Status på
henvisning. Henvisning ny tilstand skal benyttes i forbindelse med henvisning ved en ny
tilstand hos en pasient, for eksempel ved henvisning fra fastlege til spesialisthelsetjenesten
eller andre aktører som yter helsehjelp (psykolog, fysioterapeut, tannlege mv.).
Viderehenvisning skal benyttes når helsepersonell henviser en pasient videre til annet
behandlende helsepersonell innad i spesialisthelsetjenesten. Dette kan skje både før og
etter rettighetsvurdering. Status på henvisning skal benyttes for å gi henvisende
helsepersonell informasjon om resultatet av en vurdering etter en mottatt henvisning.
Norsk Helsenett SF har i samarbeid med Direktoratet for e-helse og aktørene i helse- og
omsorgssektoren utarbeidet plan for koordinert innføring av de nye standardene for
henvisning. Målet er at standardene skal være innført i løpet av 2020.
Det pågår også nå et arbeid med å innføre standardisert melding for "helsefaglig dialog".
Dette er en ny standard som skal benyttes i elektronisk dialog om pasienter mellom
helsepersonell, ved behov for avklaring av helsefaglige spørsmål mellom helsepersonell i
ulike virksomheter angående pasienter som mottar helsehjelp. Standarden understøtter
blant annet kommunikasjon mellom henvisende instans og spesialisthelsetjenesten. For
eksempel kan en fastlege benytte meldingen for å spørre om råd før man eventuelt sender
en henvisning. Et annet eksempel kan være et sykehus som benytter meldingen for å be
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om tilleggsinformasjon om en mottatt henvisning for å kunne gi riktig vurdering og
prioritet. Denne meldingsstandarden er etterspurt i sektoren, og vil kunne erstatte telefon
og brev, redusere antall unødvendige henvisninger til sykehus og bedre kvaliteten på
kommunikasjonen mellom helsepersonell. Meldingsstandarden er under innføring i
sektoren, og det er et mål at alle relevante aktører har tatt i bruk standarden innen 2022.
Kjernejournal gir helsepersonell tilgang til viktige pasientopplysninger uavhengig av om
de jobber som fastlege, på sykehus eller legevakt. Dette er opplysninger som
helsepersonell må kjenne til ved behandling av en pasient, for eksempel alvorlige
allergier, spesielle tilstander og bruk av legemidler. Det pågår også et arbeid med å tilby
visning av utvalgte journaldokumenter fra sykehus i kjernejournal (dokumentdeling).
Dette vil gjøre det enklere å dele og få tilgang til viktig informasjon for helsepersonell i
både kommunal helse- og omsorgstjeneste, fastlege og sykehus. Tilgang til nødvendig
informasjon vil også kunne bidra til å forbedre henvisningsprosessen.
10.3.1.2
Elektronisk involvering av spesialisthelsetjenesten i pasientkontakter
Et sentralt aspekt i målet om pasientens helsetjeneste er at innbyggerne skal ha mulighet
til å få informasjon om og medvirke i valg som angår deres egen helse. Regjeringen har
som mål å digitalisere flere helsetjenester og å etablere pasientens netthelsetjeneste. I
denne sammenheng har etableringen av helsenorge.no vært viktig. Dette er innbyggernes
inngangsport til den offentlige helsetjenesten på nett, og er en nasjonal innholds- og
tjenesteportal rettet mot alle norske innbyggere. Formålet er å bidra til at den enkelte
innbyggers og pårørendes møte med helseomsorgstjenesten oppleves enklere og bidrar til
økt mestring, en styrket pasientrolle og bedre helse.
Helsenorge.no består av en plattform (grunnleggende infrastruktur) og ulike
innbyggerrettede digitale tjenester. I løpet av 2019 vil tre av fire helseregioner ha åpnet
for innbyggernes innsyn i egen journal, gjennom sikker innlogging på portalen.
Innbyggerne i Midt-Norge vil få denne tilgangen når Helseplattformen innføres. Innsyn i
egen journal er et viktig tiltak for å få bedre oversikt over egen helsesituasjon og
behandlingsforløp. En undersøkelse gjennomført av Nasjonalt senter for e-helseforskning
og prosjektet «Digitale pasienttjenester i nord» høsten 2016 viser at et stort flertall av
pasientene er fornøyd med tjenesten. De vanligste grunnene til at folk ønsker innsyn er at
de skal slå opp informasjon om hvilken behandling de har fått (88,3 %), følge med på
egen behandling (87,9 %) eller brukes som forberedelse til time eller innleggelse (64 %).
Over 80 prosent svarer at de forstår det meste av det de leser i journalen.
I 2018 var det omtrent 850 av drøyt 4700 fastleger som hadde tatt i bruk digital dialog
med innbyggerne. Det er et mål at andelen skal øke, og ikke minst at flere fastleger skal ta
i bruk e-konsultasjon i dialogen med pasienten. Det er nylig innført honorering av ekonsultasjon på samme måte som for fysisk oppmøte, som ett av virkemidlene for å
stimulere til økt bruk. E-konsultasjon gjør at pasienter og pårørende unngår belastende
reiser der det er mulig, og gjør at ressursene som går til pasientreiser kan brukes på en
bedre måte. Det er også et nyttig verktøy for å tilgjengeliggjøre spesialistkompetanse, og
for tverrfaglige konsultasjoner i team, sammen med pasienten.
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Også kommunene er også i gang med å innføre digitale tjenester for dialog mellom
tjenestene og innbyggerne. Dette kan for eksempel skje gjennom DigiHelse-løsningen på
helsenorge.no, der det foreløpig kun er åpent for kommunikasjon med de kommunale
hjemmetjenestene. Meldingene som utveksles sendes direkte inn i den elektroniske
pasientjournalen. Dette kan være administrasjon av timer eller hjemmebesøk, varsler til
pårørende om utførte besøk, eller annen relevant informasjon.
Digital dialog mellom helsetjenesten og innbyggere kan i noen tilfeller utgjøre selve
behandlingen. Nettbasert behandling blir stadig mer utbredt og kan dreie seg om et
behandlingsprogram som pasienten gjennomfører på egenhånd, eller behandling over nett
som følges opp av helsepersonell. Ett eksempel er E-meistring, som er veiledet
internettbehandling til pasienter som lider av panikklidelse, sosial angst eller depresjon.
Økt bruk av nettbasert behandling vil kunne øke behandlingskapasiteten i helsetjenesten
og også bidra til at ressursene rettes mot dem som trenger det mest.
Digital samhandling med pasienten legger også til rette for at helsepersonell kan
monitorere pasienten der vedkommende er, og unngå unødvendige undersøkelser eller
innleggelser. Hjemmemonitorering innebærer at pasienten får oppfølging av
helsepersonell i eget hjem ved bruk av teknologi. Pasientene kan utføre målinger selv og
svare på spørsmål knyttet til egen helse eller ha utstyr som utfører målinger som sendes til
helsetjenesten. Dette kan gi økt trygghet for pasient og pårørende, bidra til å fange opp
symptomer tidlig og avverge unødvendig oppmøte på sykehus. Noen konkrete eksempler
er kreftpasienter og kronikere som følges opp hjemme ved hjelp av nettbrett og enkelt
medisinsk utstyr, og pasienter som har fått operert inn pacemaker og hjertestarter.
Gjennom det nasjonale velferdsteknologiprogrammet har det de senere årene blitt satset
tungt på utredning og implementering av medisinsk avstandsoppfølging. Det er imidlertid
avgjørende å samle kunnskap og dokumentasjon om hva som fungerer, og hva som skal til
for å lykkes med implementering på nasjonalt nivå.
De regionale helseforetakene ble i revidert oppdragsdokument for 2019 bedt om å
iverksette tiltak for å gjøre innkallinger til time og brev om rett til helsehjelp lettere å
forstå for pasientene. Tiltakene skal redusere omfanget av oppklarende henvendelser,
manglende oppmøte og avlyste konsultasjoner pga. utilstrekkelige forberedelser som er
knyttet til kommunikasjonssvikt. Arbeidet er godt i gang, og flere av landets helseforetak
har åpnet for administrasjon og oversikt over timebestillinger på helsenorge.no. De
regionale helseforetakene skal identifisere andre områder i kommunikasjonen med
pasienter som kan forbedres med klart språk. Det skal etableres rutiner og systemer som
sikrer at all slik kommunikasjon skrives i et klart språk. Helse Sør-Øst RHF skal lede
arbeidet, og det skal gjennomføres i samarbeid med Helsedirektoratet og Direktoratet for
e-helse. Det skal orienteres om status for arbeidet i Årlig melding 2019.
10.3.1.3
Møte/vurderingssamtale ved usikkerhet i vurdering av henvisning
Etter Helsedirektoratets vurdering kan en vurderingssamtale ved usikkerhet om pasienten
skal få rett til helsehjelp eller ikke bidra til at utfallet av henvisningsvurderinger blir
likere. Særlig innen psykisk helsevern at avvisningsratene er høye og varierende mellom
ulike institusjoner. Gjennom vurderingssamtaler kan pasienten møte
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spesialisthelsetjenesten/tverrfaglig vurderingsteam før det tas beslutning om pasienten har
rett til helsehjelp eller ikke.
Helsedirektoratet foreslår imidlertid ikke at det lovfestes en rettighet til pasientene eller en
plikt for tjenesten til å gjennomføre vurderingssamtaler. Samlet sett vurderer
Helsedirektoratet at det å stille krav til spesialisthelsetjenesten om å gjennomføre slike
vurderingssamtaler ikke er nødvendig forutsatt at innholdet i henvisningene bedres og at
pasienten får god informasjon og gode begrunnelser når vedkommende ikke får rett til
helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Dessuten følger det av kravet til faglig forsvarlighet
at pasienten bør kontaktes for tilleggsopplysninger ved behov.
Departementet støtter Helsedirektoratets vurdering av at det ikke er hensiktsmessig å
lovfeste en rettighet eller plikt til å gjennomføre vurderingssamtaler. Det vises til at dette
er en samarbeidsmodell som allerede praktiseres ved enkelte institusjoner.
I Prop. 121 S (2018–2019) Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019–
2024) er det varslet at regjeringen vil iverksette en utredning og evaluering av
samarbeidsløsninger som muliggjør dialog mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten
om og med barn og unge før og etter henvisning til BUP. Utredningen skal vurdere
hvordan dagens styringssignaler og virkemidler best kan innrettes slik at de stimulerer til
mer dialog og understøtter målene for tjenestene.
10.3.1.4
Begrunnelse for og veiledning til behandler/henviser og pasient når
en pasient ikke har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
I brevmalene som Helsedirektoratet har laget og som anbefales brukt, er det lagt opp at det
skal gis en kortfattet faglig begrunnelse som gir tilstrekkelig informasjon til at pasienten
kan klage, inkludert eventuelt forslag til behandling. Dette er også en anbefaling i
pakkeforløp psykisk helse og rus.
Helsedirektoratet foreslår å regulere dette ved å lage en tilføyelse til
prioriteringsforskriften som sier at pasienter som vurderes til ikke å ha rett skal få
informasjon om begrunnelsen for dette. Henviser skal få samme informasjon. Pasient og
henviser skal få veiledning om videre oppfølging der det er behov for det.
Departementet er enig med Helsedirektoratet i at spesialisthelsetjenestens informasjon til
pasient og henviser bør inneholde forståelig informasjon om begrunnelsen for vurderingen
av rett til nødvendig helsehjelp. God informasjon vil også gi pasienten bedre grunnlag for
en eventuell klage. Departementet stiller seg tvilende til om en forskriftsendring vil føre
til den ønskede endring i praksis.
Departementets vurdering er derfor at dette tiltaket bør sees i sammenheng med andre
tiltak for bedre informasjon og kommunikasjon med pasienter på ulike stadier i
pasientforløpet. Departementet viser blant annet til at de regionale helseforetakene i
revidert oppdragsdokument for 2019 er bedt om å iverksette tiltak for å gjøre innkallinger
til time og brev om rett til helsehjelp lettere å forstå for pasientene, jf. omtale under
10.3.1.1.
Departementet vil også vise til pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b tredje ledd som
sier at tjenesten skal gi den som søker eller trenger helsehjelp, de helse- og
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behandlingsmessige opplysninger vedkommende trenger for å ivareta sin rett.
Opplysningsplikten innebærer at pasienten skal ha den konkrete informasjon
vedkommende trenger for å ivareta sin rett til nødvendig helsehjelp fra
spesialisthelsetjenesten. Dette følger også av den generelle informasjonsplikten
etter pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2. I dette ligger et krav om å gi tilstrekkelig
opplysninger til pasienter som vurderes til ikke å ha rett til nødvendig helsehjelp fra
spesialisthelsetjenesten slik at vedkommende kan vurdere klage til Fylkesmannen.
10.3.1.5
Kopi av henvisning til pasient
Helsedirektoratet anbefaler at det innføres en rett for pasienten til å få kopi av
henvisningen som henviser sender. Dette kan etter Helsedirektoratets vurdering styrke
forutsigbarhet og opplevd kvalitet i henvisningsprosessen. Et slikt tiltak vil også etter
direktoratets vurdering kunne legge til rette for at pasienten får informasjon og bedre
mulighet til å medvirke.
Departementet vil fremheve viktigheten av at pasienten får muligheten til å medvirke i
gjennomføringen av helsehjelpen. For at pasienten skal kunne medvirke, kreves det at
pasienten har fått nødvendig informasjon. Rett til medvirkning og informasjon er
grunnleggende pasient- og brukerrettigheter. Pasienten har etter pasient- og
brukerrettighetsloven § 5-1 rett til å få kopi blant annet av henvisningen dersom pasienten
ber om det. Av samme bestemmelse følger det at pasienten etter forespørsel har rett til en
enkel og kortfattet forklaring på faguttrykk eller lignende. Noen tjenester praktiserer at
pasienten automatisk får kopi av henvisningen og noen ganger har pasienten digital
tilgang til henvisningen gjennom helsenorge.no.
Departementet vurderer at det ikke er behov for en ytterligere lovregulering på dette
området. Departementet vil vurdere om det er behov for å ta inn en anbefaling i
henvisningsveilederen om kopi av henvisning til pasient for å bidra til likere praksis.
10.3.1.6
Tilbakemelding til pasient innen 10 virkedager etter mottak av
henvisning
Dagens plikt til å informere om oppmøtetidspunkt innen 10 virkedager gjelder bare for
pasienter som henvises fra primærhelsetjenesten. Fristen gjelder som hovedregel ikke
dersom pasienter henvises av spesialisthelsetjenesten, for eksempel innen/mellom
helseforetak eller til annen institusjon.
Pasientenes behov for informasjon er det samme gjennom hele forløpet. Det taler for
likebehandling av henvisninger, med samme frist for informasjon til pasientene om neste
tidspunkt for oppmøte i hele forløpet.
Det er viktig fra pasientens ståsted å få mulighet til å følge eget pasientforløp når
pasientjournalen gjøres tilgjengelig på nett. Journaldokumentene som legges ut på nett bør
etter departementets vurdering også omfatte internhenvisninger i spesialisthelsetjenesten
og tilbakemeldinger til henviser og pasient.
Det er imidlertid ikke ønskelig å skape administrativt merarbeid uten at det er godt
dokumentert at merarbeidet vil forbedre pasientforløpet. Departementet er av den
oppfatning at en ny fristbestemmelse i rettighetslovgivningen vil ta ressurser fra arbeidet
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med å yte helsehjelp, og uten at det nødvendigvis vil forbedre pasientforløpene.
Departementet vil derfor ikke følge opp forslaget om en ny lovbestemmelse om
tilbakemelding til pasient innen 10 virkedager ved internhenvisning.
10.3.1.7
Serviceerklæring
Helsedirektoratet har trukket fram innføring av en serviceerklæring som et virkemiddel for
å forplikte spesialisthelsetjenesten overfor alle pasienter som har fått rett til helsehjelp til
å levere tjenester etter et nærmere spesifisert innhold. Formålet med en slik erklæring vil
være å tydelig og konkret definere hva pasientene kan forvente av spesialisthelsetjenesten,
herunder informasjon om forventede ventetider, når og hvordan pasientene vil motta
informasjon om neste kontakt, hva de kan forvente av tilbud og tjenester innen ulike
områder, andre planer, og evt. kontaktpunkt i spesialisthelsetjenesten og annen relevant
informasjon, eksempelvis navn og kontaktinformasjon på koordinator, kontaktlege, mv.
Serviceerklæringen som er foreslått av Helsedirektoratet skal bestå av informasjon som er
basert på ulike mål; nasjonale, regionale og lokale. De enkelte foretakene kan i
erklæringen informere om hva som er deres ambisjonsnivå for de ulike områder og hvilke
resultater de har. Serviceerklæringer kan utarbeides på mange nivå i sykehuset og bidra til
at helsepersonell og ledere i helsetjenesten utvikler en kultur for å levere tjenester av høy
kvalitet.
Departementet er opptatt av at pasientene som skal motta spesialisthelsetjenester får god
og forståelig informasjon fra sykehusene. Videre er det viktig at informasjon om nasjonale
mål og indikatorer, for eksempel resultater på nasjonale kvalitetsindikatorer, er lett
tilgjengelig. Etter departementets vurdering vil det imidlertid ikke være hensiktsmessig å
stille krav om at det formidles informasjon til pasientene utover det som allerede følger av
lov og forskrift og av eierstyringen av de regionale helseforetakene.
Pasientene skal informeres om sine rettigheter og om relevante opplysninger for den
enkeltes forløp. Etter departementets vurdering kan en serviceerklæring som også omfatter
generelle mål og ambisjonsnivåer mv. skape et uklart skille for pasientene mellom hva
som er deres lovfestede rettigheter og sykehusets plikter og hva som er behandlingsstedets
lokalt besluttede intensjoner. Departementet mener at det vil være uheldig og vil derfor
ikke foreslå å innføre slike serviceerklæringer.
10.3.1.8
Plan for det videre forløp (forløpsplan)
Det er allerede et krav at helsehjelp i spesialisthelsetjenesten skal være forsvarlig og at
pasienter og brukere skal gis et helhetlig og koordinert tjenestetilbud. Av det kan man
utlede at det også bør lages planer for pasientforløp. I henhold til pasient- og
brukerrettighetsloven innebærer pasientenes rett til å medvirke at pasientene skal
involveres i planleggingen av forløpet så langt det er mulig.
I pakkeforløpene for psykisk helse og rus er det en egen anbefaling om at behandlingsplan
skal utarbeides sammen med pasient og pårørende, og hva behandlingsplanen som
minimum bør inneholde.
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Helsedirektoratet har foreslått at det lages en forløpsplan for pasienter med mer enn ett
møte med spesialisthelsetjenesten. En plan for eller oversikt over det videre forløpet vil
kunne være et godt tiltak for alle pasienter, også pasienter som ikke er i et pakkeforløp.
Departementet støtter intensjonen om at det bør utarbeides en forløpsplan for pasienter
som skal ha flere møter med spesialisthelsetjenesten, og at denne planen bør utarbeides
sammen med pasient og eventuelt pårørende. Men det er avgjørende at en slik plan ikke
medfører økt arbeidsbelastning for tjenesten eller oppleves som en unødvendig
byråkratisering. Det bør derfor ikke stilles krav om at dette skal innføres som et nytt
dokument i pasientjournalen.
Kravene til planens innhold bør utarbeides i samarbeid med tjenesten og pasient- og
brukerorganisasjonene, og bør ikke være for omfattende. Det sentrale vil være å gi pasient
og tjenesteytere en oversikt over hva som planlegges av utredning og behandling med
tentative tidspunkter.
Etter departementets vurdering bør det å utforme eller justere en slik plan være en naturlig
del av pasientkonsultasjonen, og planen bør nedtegnes på egnet måte i pasientens journal.
Pasientene kan få skriftlig kopi av planen og når elektronisk pasientjournal kan legge til
rette for dette, vil pasienten få tilgang til planen når journalen legges ut på nett.
10.3.1.9
Styrke den helhetlige koordinering av pasientforløp i
spesialisthelsetjenesten
Helsedirektoratet viser til at det er flere ordninger og funksjoner, noen også lovpålagte,
som skal ivareta oppgaver knyttet til koordinering av pasientforløp. Eksempler er
kontaktlege, koordinator, journalansvarlig lege og informasjonsansvarlig lege, i tillegg til
ulike roller i de etablerte pakkeforløp, som for eksempel forløpskoordinater for kreft. Det
er også etablerte roller og strukturer som ligger i profesjonene selv og i helseforetakene.
Direktoratet har vurdert om det bør opprettes en legerolle eller funksjon som i enda større
grad knyttes til pasienten gjennom hele forløpet i spesialisthelsetjenesten. Etter
Helsedirektoratets vurdering vil det imidlertid være en bedre løsning å tydeliggjøre og
styrke de allerede eksisterende ordningene enn å erstatte noen av disse med en helt ny
ordning.
I Meld. St. 7 (2019-2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 vises det til at ulike
plikter og ordninger som skal bidra til mer sammenhengende tjenester ikke alltid fungerer
godt nok. Dette omfatter plikter og ordninger som kontaktlege, koordinator, individuell
plan og koordinerende enheter i både spesialisthelsetjenesten og kommunene.
Tilbakemeldinger viser at det er potensiale for å bruke disse ordningene bedre og i større
utstrekning. Departementet vil jobbe videre med disse problemstillingene.
10.3.1.10
Brukerstyrte tjenester mv.
Helsedirektoratet trekker fram modeller der pasienter som befinner seg i et langvarig
forløp kan gis muligheter til å ta komme raskt i kontakt med spesialisthelsetjenesten når et
behov for det oppstår, i stedet for at det settes opp timer lang fram i tid, som det kanskje
ikke er behov for. Ofte kan det dreie seg om pasienter som har en kronisk tilstand, eller en
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tilstand som krever tiltak over lang tid før kontakten i spesialisthelsetjenesten kan
avsluttes.
Denne måten i tilby tjenester på kan både gi pasientene økt grad av autonomi og trygghet,
samtidig som det kan redusere omfanget av unødige kontroller mv. Det frigjør tid både for
helsepersonell og for pasientene.
Helsedirektoratet har omtalt denne typen modeller som «åpen timebok». Departementet
mener at begrepene brukerstyrte tjenester og/eller medisinsk avstandsoppfølging i bedre
grad beskriver disse tjenestemodellene. I Meld. St. 7 (2019-2020) Nasjonal helse- og
sykehusplan 2020-2023 er denne typen tjenester, der de omfatter målinger fra medisinsk
utstyr som sendes til spesialisthelsetjenesten, også omtalt som digital hjemmeoppfølging.
Departementet mener at innføring av ulike former for brukerstyrte tjenester, som
muliggjøres av digitalisering og teknologi, er en ønsket utvikling. Departementet er
opptatt av å understøtte denne utviklingen gjennom f.eks. endringer i
finansieringsordningene. Dette temaet, herunder hvordan nasjonale virkemidler kan
understøtte denne utviklingen bedre, er et tema i i Meld. St. 7 (2019-2020) Nasjonal helseog sykehusplan 2020-2023 i kapittel 7.
10.3.1.11
Gode informasjonstjenester og vektlegging av fritt behandlingsvalg
Helsedirektoratet trekker fram at det kan være et potensial for at de regionale
helseforetakene tar en mer aktiv rolle for å tilby pasienter som har ventet lenge ved ett
helseforetak mulighet til å motta samme helsetjeneste ved annet helseforetak, og på den
måten utjevne kapasitets- og ventetidsforskjeller innad i regionen.
Helsedirektoratet har i rapporten omtalt dette som «køstyring» i egen region.
Departementet mener at dette begrepet kan være noe misvisende, da alle pasienter med
rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten har rett til fritt behandlingsvalg.
Departementet mener at det bør vektlegges gode informasjonstjenester og at alle pasienter
blir informert om retten til fritt behandlingsvalg.
Det er i dag pasientrådgivere i alle regioner som er tilgjengelige per telefon og som kan gi
pasienter råd om valg av behandlingssted. På helsenorge.no publiseres forventede
ventetider ved alle behandlingssteder som tilbyr gitte utredninger og behandlinger,
sammen med informasjon om hvordan en går fram for å velge behandlingssted. Som
direktoratet påpeker, ligger det til de regionale helseforetakenes ansvar å følge med på
ventetider og kapasitetsutfordringer som oppstår i egen region. Ev. flaskehalser og lange
ventetider ved enkelte sykehus må løses enten gjennom bedret logistikk og effektivisering
ved det enkelte sykehus, ved å øke kapasiteten, eller gjennom å mer aktivt informere
pasientene om deres valgmuligheter og ev. tilby behandling ved alternative
behandlingssteder. Det er imidlertid viktig at pasientens rett til å velge behandlingssted
respekteres. Mange vil f.eks. foretrekke å få behandling ved sitt lokale sykehus, selv om
det kan bety noe lenger ventetid.
Departementet vil også påpeke at retten til fritt behandlingsvalg også gjelder rett til å
velge behandling hos private aktører med avtale med de regionale helseforetakene og
private med godkjenning etter forskrift med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven § 4-3.
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Departementet ga i 2017 de regionale helseforetakene i oppdrag å vurdere konkrete tiltak
for å bedre samhandlingen med private avtaleparter og private med godkjenning, særlig
der det er vesentlige forskjeller i kapasitetsutnyttelsen mellom ulike institusjoner, og
tilgjengeligheten derfor kan forbedres gjennom å utnytte disse forskjellene.
Alle de regionale helseforetakene har rapportert at de jobber aktivt med å utnytte
kapasiteten best mulig på tvers av egeneide virksomheter og private avtaleparter. Samme
år ble det også gitt i oppdrag til de regionale helseforetakene, i samarbeid med
Helsedirektoratet, å gjennomføre en informasjonskampanje for å øke pasienters og
helsepersonells kjennskap til pasientrådgivere og nettsiden "Velg behandlingssted".
Departementet viser også til at i revidert oppdragsdokument for 2019 er de regionale
helseforetakene bedt om å starte et arbeid som skal sikre at alle pasienter innen tverrfaglig
spesialisert rusbehandling på en klar og tydelig måte blir orientert om deres rett til fritt
behandlingsvalg og derved mulighet for også å kunne velge en institusjon innen ordningen
med fritt behandlingsvalg.
10.3.1.12
Kopi av epikrise til pasient og/eller innføring av utskrivningsattest.
Informasjon om forløpet i spesialisthelsetjenesten og om behovet for oppfølging må
formidles til oppfølgende instanser og til pasienten selv. I dag reguleres kravene til
informasjon gjennom bestemmelsene om epikrise i helsepersonelloven § 45 og
bestemmelsene om pleie- og omsorgsmelding (PLO melding) til kommunal helse- og
omsorgstjeneste. Det er i dag ikke krav om at pasient eller pårørende skal få skriftlig
informasjon om resultatet av utredning og/eller behandling og hvordan dette etter
helsepersonellets vurdering skal følges opp. Det er heller ikke noe krav om skriftlig
dokumentasjon av pasientens egne mål, pasient/pårørendes vurdering av forløpet i
spesialisthelsetjenesten og behovet for oppfølging i lys av disse.
Helsedirektoratet har vurdert om det bør lovfestes at pasienten alltid skal få kopi av
epikrisen. I dag praktiserer noen tjenester at pasienten automatisk får kopi. I Helse Vest,
Helse Nord og Helse Sør-Øst er epikrise tilgjengelig elektronisk.
Videre har pasienten krav på epikrise dersom han/hun ber om det. På denne bakgrunn
vurderer Helsedirektoratet samlet sett at de ikke er hensiktsmessig å lovfeste at pasienten
skal få kopi av epikrisen. Departementet støtter denne vurderingen. Å gi pasienten tilgang
til epikrisen er en praksis som stadig bli utbredt, og som vil omfatte alle pasienter etter
hvert som alle helseregioner legger pasientjournalen ut på nett. Det er derfor etter
departementets vurdering ikke behov for lovfesting.
Helsedirektoratet foreslår å innføre en utskrivningsattest. Denne vil etter direktoratets
vurdering kunne være et viktig tiltak for å styrke dialogen mellom pasient og
helsetjenesten i forbindelse med avslutningen av helsehjelpen i spesialisthelsetjenesten.
En utskrivningsattest vil være et viktig verktøy for å sikre at tjenesten og pasienten gjør en
vurdering/evaluering av forløpet sammen.
Departementets vurdering er at det er lite hensiktsmessig å opprette et nytt dokument i
pasientjournalen. Men det er behov for å sikre at informasjonen til oppfølgende instanser
omfatter dokumentasjon av pasientens egne mål og pasient/pårørendes vurdering av
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forløpet i lys av disse. PLO meldingen bør, som forløpsplanen og epikrisen, gjøres
tilgjengelig for pasienten på nett.
10.3.1.13
Kvalitetsbasert finansiering
Kvalitetsbasert finansiering ble innført i 2014. Ordningen innebærer at en andel av
budsjettet til de regionale helseforetakene (om lag 550 mill. kroner i 2019) gjøres
avhengig av måloppnåelse basert på utvalgte kvalitetsindikatorer. Helsedirektoratet har
ansvar for å forvalte og videreutvikle ordningen. Helsedirektoratet foreslår at ev. nye
målepunkter og indikatorer som etableres, og som inkluderes i det nasjonale
kvalitetsindikatorsystemet, kan vurderes for inklusjon i kvalitetsbasert finansiering. Om
indikatorene inkluderes vil ordningen trolig bidra til et økt fokus på måloppnåelse.
Departementet er enig i at kvalitetsbasert finansiering kan brukes til å gi økonomiske
insentiver til bedre pasientforløp, dersom det etableres kvalitetsindikatorer som på en god
måte beskriver kvalitet i pasientforløpene. Departementet viser til at ordningen med
kvalitetsbasert finansiering oppdateres årlig i lys av endringer i kvalitetsindikatorsystemet.
10.3.1.14
Forløpsbasert finansiering
Helsedirektoratet har trukket fram at det jobbes med å gradvis trekke den
finansieringsordningene i spesialisthelsetjenesten i mer forløpsbasert retning.
Departementet vises til omtale av utviklingsarbeid med finansieringsordningen under
10.2.5.
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11 Forslag til andre endringer i pasient- og
brukerrettighetsloven
11.1 Innledning
I de senere årene har det i ulike sammenhenger blitt tatt opp sammenhengen mellom
prioriteringsforskriften og retten til nødvendig spesialisthelsetjeneste som er regulert i
pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b. Blant annet har Justis- og
beredskapsdepartementet påpekt at de mener at prioriteringsforskriften § 2 første ledd ut
fra sitt innhold er en så viktig bestemmelse at den burde fremgå av lovbestemmelsen. Det
samme ble tatt opp av Magnussen-utvalget i rapporten "På ramme alvor".
I dette kapittelet vil departementet drøfte endringer i pasient- og brukerrettighetsloven §
2-1 b og prioriteringsforskriften med tanke på å tydeliggjøre vilkårene for rett til
nødvendig spesialisthelsetjeneste i lovs form.

11.2 Departementets vurderinger og forslag
Fra ikrafttredelse av pasient- og brukerrettighetsloven og frem til 1. november 2015 hadde
pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b andre ledd følgende ordlyd:
"Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Retten gjelder bare
dersom pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen, og kostnadene står i et rimelig
forhold til tiltakets effekt. Spesialisthelsetjenesten skal fastsette en frist for når en pasient
som har en slik rettighet, senest skal få nødvendig helsehjelp. Fristen skal fastsettes i
samsvar med det faglig forsvarlighet krever."
Og prioriteringsforskriften § 2 første ledd hadde følgende ordlyd før 1. november 2015:
"Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten etter pasientog brukerrettighetsloven § 2-1 b annet ledd, når:
1. pasienten har et visst prognosetap med hensyn til livslengde eller ikke ubetydelig
nedsatt livskvalitet dersom helsehjelpen utsettes og
2. pasienten, med det unntaket som er nevnt i § 3 annet ledd, kan ha forventet nytte av
helsehjelpen og
3. de forventede konsekvenser står i et rimelig forhold til tiltakets effekt."
Denne ordlyden, kombinert med prioriteringsforskriften, innebar at pasienter som ble
utredet og behandlet i spesialisthelsetjenesten ble delt i to grupper, en med rett til
nødvendig spesialisthelsetjeneste og en uten rettigheter. I Prop. 118 L (2012-2013) foreslo
departementet å oppheve dette skillet. Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b andre ledd
fikk da følgende ordlyd:
"Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten.
Spesialisthelsetjenesten skal i løpet av vurderingsperioden, jf. pasientog brukerrettighetsloven § 2-2 første ledd, fastsette en frist for når pasienten senest skal få
nødvendig helsehjelp. Fristen skal fastsettes i samsvar med det faglig forsvarlighet krever.
De regionale helseforetakene kan bestemme hvilke institusjoner som skal fastsette tidsfrist
når pasienten er henvist til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk"
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I de spesielle merknadene til bestemmelsen ble det uttalt at det ligger i kravet til
«nødvendig helsehjelp» at det også må foreligge et rimelig forhold mellom kostnadene
ved utredning eller behandling og den forbedring av pasientens helsetilstand den
eventuelle helsehjelpen forventes å gi. Det innebærer at helsehjelpen skal være
dokumentert effektiv, og det skal foreligge vitenskapelig dokumentasjon for at pasientens
tilstand kan forbedres som følge av behandling i spesialisthelsetjenesten. Det skal videre
være et rimelig forhold mellom kostnadene og den forbedring av pasientens helsetilstand
behandling forventes å gi. Det ligger med andre ord innebygd en kost/nytte-vurdering i
vurderingen av hva som er å anse som «nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten».
Dette kravet er nærmere spesifisert i prioriteringsforskriften.
I forbindelse med den juridiske oppfølgingen av forslag i prioriteringsmeldingen og
presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet ble det foreslått endringer i
prioriteringsforskriften. Departementet foreslo at prioriteringsforskriften § 2 ble endret i
tråd med beskrivelsene av nytte-, ressurs- og alvorlighetskriteriet i prioriteringsmeldingen.
Det ble presisert at dette ikke innebar en endring av rettstilstanden, men var en presisering
av prinsipper for prioritering i kliniske situasjoner. Endringene ble satt i kraft 1. februar
2019, og prioriteringsforskriften § 2 fikk da følgende ordlyd:
"Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten etter pasientog brukerrettighetsloven § 2-1b andre ledd, når:
a) pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen og
b) den forventede ressursbruken står i et rimelig forhold til den forventede nytten av
helsehjelpen.
Forventet nytte av helsehjelpen vurderes ut fra om kunnskapsbasert praksis tilsier at
helsehjelpen kan øke pasientens livslengde og/eller livskvalitet gjennom å gi økt
sannsynlighet for:
a) overlevelse eller redusert funksjonstap
b) fysisk eller psykisk funksjonstap
c) reduksjon av smerter, fysisk eller psykisk ubehag."
I merknaden til prioriteringsforskriften § 2 uttales det blant annet at bestemmelsen angir
hvem som har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten etter pasientog brukerrettighetsloven § 2-1b andre ledd. Bestemmelsenes første ledd gir to vilkår som
begge må være oppfylt for at pasienten skal ha rett til nødvendig helsehjelp. Det
grunnleggende vilkåret følger imidlertid av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1b, og
det er at pasienten etter en medisinsk vurdering har behov for helsehjelp i
spesialisthelsetjenesten. Dersom pasienten vurderes til å ha et medisinsk behov for
helsehjelp skal deretter vilkårene i prioriteringsforskriften § 2 vurderes.
I høringen av forslaget til endringer i prioriteringsforskriften uttalte Justis- og
beredskapsdepartementet at innholdet i prioriteringsforskriften § 2 første ledd var ut fra
sitt innhold så viktig at det burde fremgå av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b. Det
ble videre uttalt at de skisserte endringene i prioriteringsforskriften § 2 andre ledd hører
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bedre hjemme på forskrifts nivå, idet de klarere fremstår som presiseringer av det som
etter opplegget ellers vil fremgå av loven.
Departementet er enig i at prioriteringsforskriften § 2 første ledd med fordel bør fremgå av
pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b andre ledd. Det er uheldig at det kan skapes tvil
om presiseringene i prioriteringsforskriften av hvilke pasienter som skal ha rett til
nødvendig helsehjelp ikke har tilstrekkelig lovhjemmel. Av den grunn vil departementet
foreslå at pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b andre ledd endres. Forslaget innebærer
at det vil fremgå av lovs form at retten til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten
er avhengig av forventet nytte av helsehjelpen, og at den forventede ressursbruken står i et
rimelig forhold til den forventede nytten av helsehjelpen.
Departementet vil understreke at forslaget ikke vil endre på hvilke pasienter som skal
tildeles rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Forslaget til endring i
pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b er av lovteknisk karakter, og handler om å
forankre det som fremgår av dagens prioriteringsforskrift § 2 første ledd i lovs form.
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12 Administrative- og økonomiske konsekvenser
Modell A innebærer i hovedsak en videreføring av dagens modell, og vil ikke medføre
større endringer i ressursbruk. For pasienten kan denne modellen gjøre at informasjonen
hun/han mottar om rett til helsehjelp, frist og tidspunkt for første oppmøte er lettere å
forstå. For noen pasienter som i dag gis rett og frist knyttet til oppstart av behandling
senere i forløpet, vil denne modellen medføre at retten innfris på et tidligere tidspunkt enn
i dag. Dette vil gjelde for om lag to prosent av pasientene. Endringen vil innebære at den
registrerte ventetiden anslagsvis går ned med om lag 0,5 dag. Dette vil ikke være en reell
nedgang i ventetid, men en konsekvens av endret regelverk. Det skal tas høyde for dette i
fremtidige presentasjoner av utviklingen i ventetid.
Modellen vil ikke påvirke det videre forløpet for pasienten eller helseutfallet.
For tjenesten kan forenklede regler for vurdering av henvisningen medføre at det brukes
mindre tid til registrering og formidling av pasientens rettigheter. Modellen innebærer
ingen endringer i antall pasienter som kommer inn i eller som avvises i
spesialisthelsetjenesten. Den vil trolig heller ikke påvirke antall fristbrudd, fordi disse
også i dag i hovedsak er knyttet til oppstart av helsehjelp.
Det må påregnes ressursbruk til å implementere bortfall av skillet mellom utredning og
behandling i tjenesten gjennom opplæringstiltak overfor personell, og tilpasning av
tekniske løsninger. Modellen kan også implementeres uten vesentlige endringer i
systemene, men kun med endret registreringspraksis. Da vil forventet gevinst i redusert
tidsbruk reduseres. For styringsformål vil modellen styrke sammenliknbarhet i måling av
ventetider og fristbrudd.
Pasientadministrative system bør tilpasses for å understøtte forenklet vurdering med
bortfall av skillet mellom utredning og behandling, samt registrering av ventetidens slutt
ved første oppmøte. Først da kan en forvente å ta ut gevinst i form av redusert tidsbruk
ved endt vurdering og ved oppstart av helsehjelp. Modellen kan også implementeres uten
vesentlige endringer i systemene, men kun med endret registreringspraksis. Da vil
forventet gevinst i redusert tidsbruk reduseres.
Endringen i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b er av lovteknisk karakter og vil ikke
ha administrative og økonomiske konsekvenser. Forslaget handlet om å forankre det som
fremgår av dagens prioriteringsforskrift § 2 første ledd i lovs form. Forslaget vil ikke
endre på hvilke pasienter som skal tildeles rett til nødvendig helsehjelp i
spesialisthelsetjenesten.
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13 Merknader til de enkelte bestemmelsene
Pasient- og brukerrettighetsloven
Til § 2-1 b andre ledd og nytt tredje ledd
Endringen i første ledd innebærer at det fremgår av lovs form at retten til nødvendig
helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten er avhengig av forventet nytte av helsehjelpen, og at
den forventede ressursbruken står i et rimelig forhold til den forventede nytten av
helsehjelpen.
Det understrekes at endringen ikke endrer på hvilke pasienter som skal tildeles rett til
nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Endringen er av lovteknisk karakter, og
handler om å forankre det som fremgår av dagens prioriteringsforskrift § 2 første ledd i
lovs form.
Av andre ledd fremgår det at den individuelle fristen skal settes til når helsehjelpen
senest skal starte. Det skal ikke lenger skilles mellom frist til utredning eller frist til
behandling. Fristen oppfylles ved første oppmøte. Med første oppmøte menes at utredning
eller behandling påbegynnes. Det er ikke anledning til å sette opp en time kun med en
intensjon om å oppfylle fristen, for deretter å la pasienten vente lenge på det videre
pasientforløp. For at fristen skal være oppfylt, må en reell utredning eller behandling være
påbegynt. Det innebærer at for at fristen skal være oppfylt må timen eller kontakten med
spesialisthelsetjenesten innebære aktiviteter som medfører at pasientforløpet startes på det
tidspunktet.
Første oppmøte krever ikke fysisk oppmøte på en bestemt lokasjon. Lovbestemmelsen
er teknologinøytral og åpner for å ta i bruk løsninger som er kostnadseffektive og
brukervennlige. Selv om ordlyden kan tolkes dithen at det kreves fysisk oppmøte på et
sykehus eller poliklinikk, så åpner bestemmelsen også for eksempel e-konsultasjon kan
oppfylle fristen til første oppmøte. Det avgjørende er at helsehjelpen påbegynnes.

Til § 2-2 andre ledd
Endringen i andre ledd er en følge av at skille mellom frist til utredning og behandling
oppheves. Den individuelle fristen skal settes til når helsehjelpen senest skal starte. Det
vises til merknadene i § 2-1 b andre ledd.
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14 Forslag til lov- og forskriftsendringer
I lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter gjøres følgende endringer:
Ny § 2-1 b andre ledd og nytt tredje ledd skal lyde:
Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten når pasienten
kan ha forventet nytte av helsehjelpen og den forventede ressursbruken står i et rimelig
forhold til den forventede nytten av helsehjelpen.
Spesialisthelsetjenesten skal i løpet av vurderingsperioden, jf. pasientog brukerrettighetsloven § 2-2 første ledd, fastsette en frist for når pasienten senest skal
få nødvendig helsehjelp. Fristen skal fastsettes i samsvar med det faglig forsvarlighet
krever.
Ny § 2-2 andre ledd skal lyde:
Tidspunktet for oppstart av helsehjelpen skal settes før fristen for når nødvendig
helsehjelp senest skal gis, jf. § 2-1 b andre ledd. Dersom spesialisthelsetjenesten ikke kan
gi pasienten et tidspunkt før fristen for når nødvendig helsehjelp senest skal gis, eller
tidspunktet senere må endres slik at fristen ikke overholdes, skal spesialisthelsetjenesten
umiddelbart kontakte HELFO, jf. § 2-1 b fjerde ledd
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Høringsliste:
Departementene
Bioteknologirådet
Datatilsynet
De fylkeskommunale eldrerådene
De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)
Den rettsmedisinske kommisjon
Direktoratet for e-helse
Folkehelseinstituttet
Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Helsedirektoratet
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsepersonellnemnda
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
Institutt for helse og samfunn HELSAM
Kreftregisteret
Landets fylkesmenn
Landets høgskoler med helsefaglig utdanning
Landets pasient- og brukerombud
Landets regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Landets regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
Landets universiteter
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)
Norges forskningsråd
Norsk helsenett SF
Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
Personvernnemnda
Regelrådet
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Råd for et aldersvennlig Norge
Sametinget
Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo
Senter for omsorgsforskning
Sivilombudsmannen
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Sysselmannen på Svalbard

Landets fylkeskommuner
Landets kommuner
Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak
Actis
ACOS AS
ADHD Norge
Afasiforbundet i Norge
Akademikerne
A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling
Aleris Helse AS
Alliance Boots Norge AS
Alliance Healthcare Norge AS
Allmennlegeforeningen
Amnesty International Norge
Anonyme alkoholikere
Apokjeden AS
Apokjeden Distribusjon AS
Apotek 1 Gruppen AS
Apotekforeningen
Apotekgruppen
Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund
Aurora - støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
Autismeforeningen i Norge
Barn av rusmisbrukere - BAR
Barnekreftforeningen
BarnsBeste
Bedriftsforbundet
Bikuben – regionalt brukerstyrt senter
Bipolarforeningen
Blå Kors Norge
Borgestadklinikken
Buddhistforbundet
CGM (Compugroup Medical Norway AS)
Dedicare
De regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål
Delta
Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening

Diabetesforbundet
DIPS ASA
DNT – edru livsstil
Erfaringssentrum
Europharma AS
Fagforbundet
Fagrådet innen rusfeltet i Norge
Familieklubbene i Norge
Fana medisinske senter
Farma Holding
Fellesorganisasjonen (FO)
Finans Norge
Forbundet mot rusgift
Foreningen for blødere i Norge
Foreningen for hjertesyke barn
Foreningen for human narkotikapolitikk
Foreningen for Muskelsyke
Foreningen for kroniske smertepasienter
Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)
Foreningen tryggere ruspolitikk
Foreningen vi som har et barn for lite
Forskerforbundet
Forskningsstiftelsen FAFO
Frambu
Frelsesarmeen
Frivillighet Norge
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Fürst medisinske laboratorium AS
Gatejuristen
Helsetjenestens Lederforbund
Helseutvalget
HIV-Norge
Hjernerådet
Hvite Ørn – interesse- og brukerorganisasjon for psykisk helse
Hørselshemmedes Landsforbund
IKT Norge
Infodoc
Informasjonssenteret Hieronimus
Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO
Institutt for aktiv psykoterapi (IAP)
Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi
Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi
Institutt for mentalisering
Institutt for psykoterapi
Institutt for samfunnsforskning
IOGT Norge

IRIS
Ja, det nytter
Junior- og barneorganisasjonen JUBA
JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa
Juvente
Kirkens bymisjon
Kliniske ernæringsfysiologiske forening
Kommunalbanken
Kommunal landspensjonskasse
Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT)
Kreftforeningen
KS
Laboratorium for Patologi AS
Landets private sykehus
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Ivareta – Pårørende berørt av rus
Landsforeningen 1001 dager – mental helse under graviditet og etter fødsel
Landsforeningen Alopecia Areata
Landsforeningen for etterlatte ved selvmord - LEVE
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)
Landsforeningen for Huntingtons sykdom
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
Landsforeningen for slagrammede
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Landsforeningen we shall overcome
Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere
Landsgruppen av helsesøstre, NSF
Landslaget for rusfri oppvekst
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legeforeningens forskningsinstitutt
Legemiddelgrossistforeningen
Legemiddelparallellimportørforeningen
Legestudentenes rusopplysning
LFSS – Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord
Likestillingssenteret
LISA-gruppene
MA – Motorførernes Avholdsforbund
MA-Ungdom
Marborg
Matmerk
Mental Helse Norge
Mental Helse Ungdom

MIRA-senteret
Moreno-instituttet – Norsk psykodramainstitutt
Munn- og halskreftforeningen
MS – forbundet
NA – Anonyme Narkamone
Nasjonalforeningen for folkehelsenNasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming - NAKU
Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS
Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse - NAKMI
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid - NAPHA
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
Nasjonalt senter for e-helseforskning
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Fibromyalgi Forbund
Norges Handikapforbund
Norges kristelige legeforening
Norges ingeniør og teknologiorganisasjon/Bioingeniørfaglig institutt (NITO/BFI)
Norges Juristforbund
Norges kommunerevisorforbund
Norges kvinne- og familieforbund
Norges Parkinsonforbund
Norges Tannteknikerforbund
Norlandia
Normal Norge
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk Biotekforum
Norsk Cøliakiforening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Farmasøytisk Selskap
Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin
Norsk Forbund for psykoterapi
Norsk Forbund for Svaksynte
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Forening for barn og unges psykiske helse (N-BUP)
Norsk Forening for cystisk fibrose
Norsk Forening for Ernæringsfysiologer
Norsk forening for infeksjonsmedisin
Norsk forening for kognitiv terapi
Norsk Forening for nevrofibromatose

Norsk forening for palliativ medisin
Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM)
Norsk forening for slagrammede
Norsk Forening for Tuberøs Sklerose
Norsk Forum for terapeutiske samfunn
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Gestaltterapeut forening
Norsk gynekologisk forening
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Immunsviktforening
Norsk Intravenøs Forening
Norsk karakteranalytisk institutt
Norsk Kiropraktorforening
Norsk legemiddelhåndbokNorsk Logopedlag
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Medisinaldepot AS
Norsk OCD forening, ANANKE
Norsk Ortopedisk Forening
Norsk Osteopatforbund
Norsk Osteoporoseforening
Norsk Pasientforening
Norsk Presseforbund
Norsk Psoriasis Forbund
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Forening
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk selskap for ernæring
Norsk senter for stamcelleforskning
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tannhelsesekretærers Forbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk Tourette Forening
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske Homeopaters Landsforbund
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske Ortoptister forening
Norske Sykehusfarmasøyters Forening
NUPI
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjonen Voksne for Barn
Oslo amatørbryggerlaug

Omsorgsjuss
Parat Helse
Pensjonistforbundet
Personskadeforbundet
Praksiseierforeningen
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
Prima Omsorg
Program for helseøkonomi i Bergen
proLAR
Psykiatrialliansen BIL
Pårørendealliansen
Pårørendesenteret
Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)
Rettspolitisk forening
ROM – Råd og muligheter
ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Ryggforeningen i Norge
Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen
Røde Kors
Rådet for psykisk helse
Rådgivning om spiseforstyrrelser
Sagatun brukerstyrt senter
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Selvhjelpsstiftelsen
Seniorsaken i Norge
Seniorstøtten
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP)
Senter for seniorpolitikk
SINTEF Helse
Sintef Unimed, Helsetjenesteforskning i Trondheim
Skeiv ungdom
Spekter
Spillavhengighet Norge
Spiseforstyrrelsesforeningen
Stabburshella bruker- og pårørendeforum og værested
Statstjenestemannsforbundet
Stiftelsen Albatrossen ettervernsenter
Stiftelsen Angstringen Norge (ARN)
Stiftelsen Det er mitt valg
Stiftelsen Fransiskushjelpen
Stiftelsen Golden Colombia
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Høringsnotatets hovedinnhold
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet en ny bestemmelse som skal sikre at
leger, psykologer og optikere har adgang til å melde fra til offentlige myndigheter ved visse
helsesvekkelser som er eller kan være av fare for trafikksikkerheten. Departementet foreslår en ny § 34
a i helsepersonelloven, samt endringer i § 34.
Leger, psykologer og optikere har i dag en plikt til å gi melding til offentlige myndigheter dersom en
pasient med førerkort for motorvogn eller sertifikat for luftfartøy, ikke oppfyller de helsemessige
kravene som stilles, og helsetilstanden antas å ikke være kortvarig. Det foreslås ingen materielle
endringer i meldeplikten. Det foreslås imidlertid at også flygeledere inkluderes i meldeplikten.
Departementet foreslår også at helsepersonell skal få mulighet til å melde fra om loser og førere som
det stilles helsekrav til innen sjøfart og på skinnegående kjøretøy. Departementet mener at en slik
åpning er viktig av hensyn til både pasientens egen, og ikke minst andres, sikkerhet, ettersom
meldinger kan bidra til at ulykker og farlige situasjoner unngås. Departementet foreslår imidlertid ikke
en meldeplikt for disse gruppene, men ønsker å sikre at det finnes en adgang til å melde fra, utover
dagens mulighet til å melde fra i nødrettslignende tilfeller.
Departementet foreslår også å fjerne legers, psykologers og optikeres plikt til å oppfordre pasienter
som ikke oppfyller helsekravene til å levere inn førerkortet eller sertifikatet. Departementet mener det
er mer hensiktsmessig å gi pasienten beskjed om at vedkommnede ikke kan føre framkomstmiddelet
før helsestilstanden har bedret seg. Forslaget er også i samsvar med Helsedirektoratets veileder på
førerkortfeltet.
Høringsnotatet er utarbeidet i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet og
Samferdselsdepartementet.

Bakgrunn for endringsforslagene
Anbefaling fra Statens havarikommisjon for transport og henvendelser til
Sjøfartsdirektoratet
Sjøfartsdirektoratet har de siste ti årene, årlig fått to til tre henvendelser fra helsepersonell som
forteller om pasienter som er sjømenn med ledende stilling om bord, men som på grunn av sin
helsetilstand eller endringer i helsetilstand ikke burde hatt arbeid på skip med ansvar for fartøy,
passasjerer eller kolleger om bord. Direktoratet opplyser at både behandlende helsepersonell og
Sjøfartsdirektoratet opplever at det mangler nødvendige verktøy for oppfølging av disse
henvendelsene.
Videre har Statens havarikommisjon for transport (SHT) tilrådd Helse- og omsorgsdepartementet å
"innta et forslag om at skipsarbeidere, som det kreves helseerklæring for, skal være omfattet av
opplysningsplikten i [helsepersonelloven] § 34". Tilrådningen kom i en rapport fra SHT i mars 2017.
Rapporten gjaldt en ulykke med en RIB (Rigid-Inflatable Boat) i Olden i juli 2015, hvor fører og to
passasjerer falt over bord, og føreren omkom. Både fastlege og spesialistlege hadde opplysninger om
båtførerens helsetilstand som kunne hatt betydning for båtførerens adgang til å føre båt. Deres adgang
til å melde fra om dette til sjøfartsmyndighetene var imidlertid begrenset til et snevert unntak, hvor det
i alminnelighet vil være snakk om nødrettsbetraktninger, se punkt 3.1.
Samme begrensning i helsepersonells adgang til å melde fra om relevante endringer i helsetilstand, vil
gjelde også overfor andre grupper som ikke er omfattet av dagens meldeplikt. Dette gjelder blant annet
ansatte som fører skinnegående kjøretøy, samt flygeledere og loser.
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Helsedirektoratets arbeid på førerkortfeltet
Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet igangsatt et arbeid med å
utarbeide forslag til ny meldepliktforskrift med hjemmel i helsepersonelloven § 34. For å kunne se
meldeplikten i sammenheng med en pågående gjennomgang av hele forvaltningen av førerkortfeltet, er
ferdigstillelse av forslag til ny meldepliktforskrift foreløpig utsatt. Gjennomgangen av
førerkortforvaltningen skjer i tilknytning til et treårig program for digitalisering av førerkortfeltet.
Helsedirektoratets arbeid vil ikke stå i veien for forslagene i dette høringsnotatet.

Gjeldende rett
Helsepersonell kan finne at en pasient med førerett for skinnegående kjøretøy eller framkomstmidler
innen sjøfart ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles. Helsepersonell kan imidlertid ikke
melde lovlig fra om dette til tilsynsmyndighetene eller arbeidsgiver, med mindre pasienten samtykker
til slik deling av helseopplysninger eller det i lov eller forskrift foreligger unntak fra taushetsplikten.
Det samme er tilfellet for pasient som arbeider som flygeleder eller los.

Taushetsplikten begrenser adgangen til å melde
Taushetsplikten begrenser hva slags informasjon helsepersonell kan gi videre om sine pasienter, se
helsepersonelloven § 21. Deling av informasjon vil kreve unntak fra denne plikten.
Helsepersonelloven § 34 gir leger, psykologer og optikere en plikt til å oppfordre pasienter med
førerkort for motorvogn eller sertifikat for luftfartøy, og som ikke oppfyller de helsemessige kravene
som stilles, til å innlevere førerkortet eller sertifikatet. Bestemmelsen gir også helsepersonell som
nevnt en plikt til å gi melding til offentlige myndigheter dersom pasientens helsetilstand antas ikke å
være kortvarig. Slike meldinger kan dermed gis uten hinder av taushetsplikt.
Helsepersonell har imidlertid ikke tilsvarende plikt til å melde fra til relevante offentlige myndigheter
dersom en pasient er flygeleder, los eller har førerett for skinnegående kjøretøy eller framkomstmidler
innen sjøfart, men ikke oppfyller helsekravene. Dette innebærer at det heller ikke foreligger et
tilsvarende unntak fra taushetsplikten i disse tilfellene.
Meldinger om pasienter med førerkort for motorvogn gis til fylkesmannen1, mens meldinger om
pasienter med sertifikat for luftfartøy gis til Luftfartstilsynet. Dersom en pasient for eksempel har
førerett for både motorvogn og skip, kan ikke en lege også varsle tilsynsmyndighetene for sjøfart
(Sjøfartsdirektoratet) i medhold av meldeplikten etter helsepersonelloven § 34.
Helsepersonell kan imidlertid melde fra dersom "tungtveiende private eller offentlige interesser gjør
det rettmessig å gi opplysningene videre", jf. helsepersonelloven § 23 nr. 4. Unntaket er snevert, og i
alminnelighet vil det være snakk om nødrettsbetraktninger, jf. Ot.prp. nr. 13 (1998-1999) s. 228. En
handling er lovlig på grunn av nødrett når den blir foretatt for å redde liv, helse, eiendom eller en
annen interesse fra en fare for skade som ikke kan avverges på annen rimelig måte, og denne
skaderisikoen er langt større enn skaderisikoen ved handlingen, jf. straffeloven § 17. I
"Helsepersonelloven med kommentarer" presiserer Helsedirektoratet bestemmelsen i § 23 nr. 4 bl.a. på
følgende måte:
"Hensynene og interessene som taler for å sette taushetsplikten til side, må veie vesentlig tyngre enn
hensynene som taler for å bevare taushet. […] Dersom helsepersonell har grunn til å tro at pasienten
har utført eller er i ferd med å utføre kriminelle handlinger og på denne bakgrunn vurderes å være til
fare for sine omgivelser, vil det være aktuelt å vurdere unntak etter bestemmelsen. Det kreves ikke
1

Forskrift om helsekrav til bilfører mv. bruker i noen bestemmelser begrepet "fylkeslegen". Fylkeslegen er

ansatt hos fylkesmannen, og det er formelt fylkesmannen som mottar meldinger som gis i medhold av
forskriften.
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at helsepersonellet skal ha sikker kunnskap, men det må foreligge mer enn en anelse. Det kan for
eksempel dreie seg om situasjoner hvor en psykiatrisk pasient er i besittelse av våpen eller hvor en
pasient er i ferd med å kjøre i ruspåvirket tilstand. Hvor stor risikoen er for at en skadevoldende
handling vil inntre, må vurderes opp mot hensynene som taushetsplikten er ment å ivareta. Det må
baseres på en konkret vurdering av påregneligheten for at handlingen skal skje, og alvorligheten av
faren og det potensielle skadeomfang. Ikke ethvert brudd på straffelovgivningen og vegtrafikkloven
er tilstrekkelig for å tilsidesette taushetsplikten. Hensynene bak taushetsplikten tilsier at
helsepersonell har taushetsplikt til tross for fare for at pasienten vil kjøre ulovlig. I situasjoner hvor
pasienten er synlig beruset og sannsynligheten for at kjøringen vil medføre stor risiko for skade, vil
dette stille seg annerledes."

Dagens meldeplikt og plikt til å oppfordre til innlevering av førerkort etter
helsepersonelloven § 34
Dersom en pasient med førerkort for motorvogn eller sertifikat for luftfartøy ikke oppfyller de
helsemessige kravene som stilles, skal lege, optiker eller psykolog oppfordre pasienten til å innlevere
førerkortet eller sertifikatet, jf. helsepersonelloven § 34 første ledd første punktum. Innehavere av
førerkort/sertifikat har før øvrig selv en plikt til å melde fra dersom man er i tvil om man oppfyller
helsekravene. Dette gjelder både for personer med førerkort for motorvogn og personer med sertifikat
for luftfartøy, og også for flygeledere, loser og personer med førerett for framkomstmidler innen
sjøfart eller jernbane.
Dersom pasientens helsetilstand antas ikke å være kortvarig, skal lege, psykolog og optiker gi melding
til offentlige myndigheter etter nærmere regler fastsatt av departementet i forskrift.
Dersom en lege ved undersøkelse finner at en innehaver av flysertifikat ikke oppfyller de helsemessige
kravene som stilles, og finner det av helsemessige grunner uforsvarlig at en innehaver av flysertifikat
fortsetter i tjeneste som betinger luftfartssertifikat, har legen plikt til å advare innehaveren. Advarselen
skal gis skriftlig. Samtidig skal det gis melding til Luftfartstilsynet om at melding om slik advarsel er
gitt. Dette følger av forskrift om helsekrav til bilførere mv. (kjent som meldepliktforskriften) § 1.2
Hva gjelder motorvogn, skal legen oppfordre pasienten til å levere inn førerkortet dersom legen ved
undersøkelse finner det av helsemessige grunner uforsvarlig at personen fortsetter å kjøre motorvogn.
Bestemmelsen har imidlertid vært praktisert ulikt for pasienter med kortvarig helsesvekkelse. I tråd
med Helsedirektoratets veileder på førerkortfeltet har det vært vanlig at pasienten i stedet for å
oppfordres til å levere inn førerkortet, heller har blitt informert av aktuelt helsepersonell om at
helsekravene ikke er oppfylt, og at han eller hun ikke har rett til å føre motorvogn så lenge
helsesvekkelsen varer.
Dersom legen finner at innehaver av førerkort har en helsesvekkelse for en periode på mer enn 6
måneder som gjør det uforsvarlig at vedkommende fortsetter å kjøre motorvogn i de(n) klasse(r)
førerkortet gjelder for, skal legen gi skriftlig advarsel til innehaveren. Legen skal videre gi
fylkesmannen melding om at advarsel er gitt. Legen skal også gi fylkesmannen en vurdering av om
førerkortet bør inndras helt eller delvis og med eventuelle andre opplysninger som kan belyse
forholdet.
Fylkesmannen følger opp slike meldinger etter reglene i forskrift om helsekrav til bilførere mv.
(meldepliktforskriften) § 3.

2

Forskriften ble opprinnelig gitt med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 42 om leger § 48. Legeloven er opphevet,

men forskriften gjelder fortsatt, jf. helsepersonelloven § 76.
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Kort om helsekrav
Sjøfart
Den som har sitt arbeid om bord på norsk skip eller flyttbar innretning, skal som utgangspunkt ha
gyldig helseerklæring, jf. forskrift om helseundersøkelse på skip3 § 4. Kravet er ikke begrenset til
maritime stillinger, men omfatter alle som har sitt arbeid om bord. Det finnes imidlertid enkelte unntak
for noen stillingsgrupper og fartøy4.
Det stilles noen strengere helsekrav til enkelte stillingsgrupper på skip. I det vesentligste gjelder dette
skipsførere, dekksoffiserer og personer med brovaktsfunksjon. Synskrav er ett eksempel på hvor
kravene er strengere for nevnte grupper. Også for personell som har sikkerhetsfunksjoner kan
helsekravene være strengere, i den forstand at arbeidstaker må være fysisk og psykisk skikket til å
kunne utføre sikkerhetsoppgaver i tillegg til sine normale arbeidsoppgaver.
Det er rederiets5 plikt å påse at alle om bord til enhver tid har gyldig helseerklæring, og skipsfører6
skal sørge for at helseerklæringene oppbevares om bord. Videre plikter arbeidstaker7 å medvirke til at
vedkommende selv har gyldig helseerklæring.
Helseerklæringer utstedes av sjømannsleger som er godkjent av norske myndigheter.8 Godkjenning
som sjømannslege kan bare utstedes til lege med autorisasjon i henhold til nasjonale bestemmelse i det
landet hvor vedkommende har sin praksis9.
Helseerklæringene er normalt gyldige i to år. Sjømannslegen kan imidlertid begrense gyldighetstiden
dersom helsemessige forhold hos arbeidstaker tilsier det.
Arbeidstaker som har grunn til å tro at helsekravene for egen del ikke lenger er oppfylt, har plikt til å
informere skipsføreren eller rederiet og konsultere sjømannslege. Rederi eller skipsfører skal kreve ny
helseerklæring dersom det er sannsynlig at arbeidstaker ikke lenger oppfyller kravene til
helseerklæring.10
Videre skal sjømannslege som mottar informasjon som tilsier at en arbeidstaker med overveiende
sannsynlighet ikke fyller kravene til helseerklæring, utstede en såkalt «midlertidig
udyktighetserklæring» uten forutgående helseundersøkelse og underrette rederiet og arbeidstakeren
som vedtaket retter seg mot.11 Rederiet plikter etter dette å gripe inn og hindre at arbeidstakeren
utfører arbeid om bord, inntil vedkommende har vært til ny helseundersøkelse hos sjømannslege og
fått utstedt ny helseerklæring.
Loser
Loser (og losaspiranter) skal som utgangspunkt ha gyldig helseerklæring for å kunne gjøre tjeneste
som los (eller losaspirant), jf. forskrift 20. desember 2018 om helseundersøkelse av loser og
losaspiranter.

3

Forskrift 5. juni 2014 nr. 805 om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger.

4

Forskrift om helseundersøkelse på skip § 2 første og annet ledd.

5

Skipssikkerhetsloven § 6, jf. forskrift om helseundersøkelse på skip § 6 første ledd.

6

Skipssikkerhetsloven § 19 første ledd bokstav d, jf. forskrift om helseundersøkelse på skip § 4 sjette ledd.

7

Skipssikkerhetsloven § 20 første ledd bokstav e, jf. forskrift om helseundersøkelse på skip § 6 tredje ledd.

8

Sjøfartsdirektoratet i Norge og norske utenriksstasjoner i utlandet, jf. forskrift om helseundersøkelse § 7 annet

og tredje ledd.
9

Forskrift om helseundersøkelse på skip § 7 første ledd.

10

Forskrift om helseundersøkelse på skip § 6 første og tredje ledd.

11

Forskrift om helseundersøkelse på skip § 12 tredje ledd.
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Forskriften stiller krav om helseerklæring og gir regler for hvordan helseundersøkelser skal
gjennomføres. Det er kun lege med godkjenning som sjømannslege i Norge som kan gjennomføre
helseundersøkelser og utstede helse- og udyktighetserklæringer for loser. Losen har på sin side plikt til
å informere sin arbeidsgiver og sjømannslegen om endring i helsetilstand som er relevante for
helseerklæringen.
Helsekravene for loser ligger nær opp til helsekravene for dekksoffiserer på norske skip, men med
visse tilpasninger på grunn av losenes særlige arbeidsforhold. Blant kravene som er særlig tilpasset
losenes arbeid er fysiske funksjonskrav som skal dekke evnen til å gjennomføre bordings- og
kvitteoperasjoner i åpen sjø (leiderklatring eller helikopterbording).
Helseerklæringen er normalt gyldig i to år. Sjømannslegen kan imidlertid begrense gyldighetstiden
dersom helsemessige forhold tilsier det.
Alle loser og losaspiranter er statsansatte med Kystverket som sin arbeidsgiver og det er Kystverket
som bærer utgiftene ved helseundersøkelser etter forskriften. Kystverket Lostjenesten skal oppbevare
helseerklæringene og plikter å ikke tildele losoppdrag til los som ikke har gyldig helseerklæring.
Los eller losaspirant som har grunn til å anta at han eller hun ikke lenger oppfyller forskriftskravene
om helse, skal uten ugrunnet opphold informere sin arbeidsgiver, Kystverket Lostjenesten og
konsultere lege om helsetilstander som er relevante for helseerklæringen. Kystverket skal kreve ny
helseerklæring hvis det er sannsynlig at arbeidstakeren ikke lenger oppfyller forskriftskravene om
helse.
Sjømannslege som uten forutgående helseundersøkelse blir gjort kjent med forhold som gjør det
overveiende sannsynlig at en los eller losaspirant ikke lenger tilfredsstiller kravene til helseerklæring,
skal utstede en midlertidig udyktighetserklæring. Legen skal da underrette Kystverket og
vedkommende los eller losaspirant om vedtaket. Vedtak om midlertidig udyktighet gjelder inntil losen
eller losaspiranten gjennomgår ny helseundersøkelse.
Skinnegående kjøretøy
Fører av rullende materiell og annet personell som skal utføre oppgaver knyttet til sikkerheten ved
jernbane må oppfylle helsekrav fastsatt av Statens jernbanetilsyn. Helsekravene er fastsatt i ulike
forskrifter avhengig av virkeområdet, men i det vesentlige er helsekravene like for førere og andre
personellgrupper.
For førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet skal godkjente leger vurdere om føreren
er medisinsk skikket12. Førere av andre skinnegående kjøretøyer og andre personellgrupper som er
underlagt helsekrav (førere av sporvogn, t-bane, bybane o.l., ombordpersonale, trafikkstyrere m.fl.)
skal vurderes av leger som jernbanevirksomheten de er tilknyttet selv utpeker13.
Statens jernbanetilsyn utsteder førerbevis til førere på det nasjonale jernbanenettet bl.a. på bakgrunn av
attest for godkjent medisinsk undersøkelse. Sammen med et sertifikat som utstedes av virksomheten
føreren er tilknyttet, gir førerbeviset rett til å føre tog. Førere av sporvogn, t-bane, bybane osv. blir
autorisert av virksomheten de er tilknyttet hvis de oppfyller kravene til autorisering, herunder
gjeldende helsekrav.
Det er krav til gjennomføring av periodiske helseundersøkelser for å opprettholde føreretten.
Intervallene for disse blir kortere med alderen eller hvis en lege krever det14. Jernbanevirksomhet kan

12

Førerforskriften § 10

13

Kravforskriften kapittel 14.

14

Førerforskriften § 11.
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også kreve tilleggsundersøkelser av førere i nærmere angitte tilfeller, særlig når det er grunn til å tvile
på at føreren oppfyller de medisinske kravene. Etter periodiske undersøkelser og tilleggsundersøkelser
skal legen sende attest til Statens jernbanetilsyn15.
Når en fører eller andre personellgrupper underlagt helsekrav er kjent med eller mistenker at
helsetilstanden er endret slik at kravene ikke lenger er oppfylt, skal vedkommende informere
jernbanevirksomheten om sin egen helsetilstand16. Videre skal jernbanevirksomheten umiddelbart
underrette Statens jernbanetilsyn om tilfeller av arbeidsudyktighet som er lengre enn tre måneder17.
Flygeledere
Flygeledere har kritiske arbeidsoppgaver innen lufttransport og må derfor oppfylle fastsatt helsekrav18.
Første gangs medisinske undersøkelse av en flygeleder skal skje av et godkjent flymedisinsk senter.
Senere periodiske helseundersøkelser kan utføres av flylege som er godkjent av Luftfartstilsynet eller
av luftfartsmyndigheten i det landet flylegen er hjemmehørende (innenfor EØS-området).
Det må gjennomføres periodiske helseundersøkelser for å opprettholde legeattesten. Også her vil
intervallene for disse undersøkelsene bli kortere med alderen eller hvis helsetilstanden krever det.19
Flygeledere skal varsle flylege i en rekke tilfeller hvor det har inntrådt en situasjon som kan påvirke
helsekravene, blant annet om man begynner på medisiner, har blitt innlagt på sykehus, har fått behov
for synskorrigerende linser eller er gravid. Flygeledere skal ikke utføre arbeid hvis de på grunn av
manglende medisinsk skikkethet ikke kan utøve arbeidsoppgavene på en sikker måte, for eksempel om
de benytter et legemiddel, uavhengig av om det er reseptbelagt eller ikke.

Departementets vurderinger og forslag
Departementet foreslår å fjerne legers, psykologers og optikeres plikt til å oppfordre pasienter med
helsesvekkelser til å levere inn førerkortet eller sertifikatet. Departementet mener det er mer
hensiktsmessig at helsepersonell som nevnt heller gir pasienten beskjed om at vedkommnede ikke kan
føre motorvogn eller luftfartøy før helsestilstanden har bedret seg. Dette omtales nærmere i punkt
4.1.2.
Departementet foreslår også at leger, psykologer og optikere får en adgang til å melde til offentlige
myndigheter dersom en pasient med førerett for skinnegående kjøretøy eller framkomstmidler innen
sjøfart, samt loser, ikke oppfyller helsekravene som stilles. Det foreslås at flygeledere omfattes av
dagens meldeplikt. Se nærmere omtale i punkt 4.2.

Endringer i helsepersonelloven § 34
Ingen endringer i når dagens meldeplikt skal inntre
Departementet foreslår ingen endringer i når leges, optikers og psykologs meldeplikt for pasienter med
førerkort for motorvogn eller sertifikat for luftfartøy skal inntre. Dagens meldeplikt er godt innarbeidet
hos de ulike aktørene, og departementet ser ikke grunn til å gjøre endringer. For en nærmere

15

Førerforskriften § 13, jf. § 11 tredje ledd og § 12 fjerde ledd

16

Førerforskriften § 14 første ledd og kravforskriften § 14-1 annet ledd

17

Førerforskriften § 14 annet ledd

18

Forskrift 17. juni 2016 nr. 710 om utdanning og sertifisering av flygeledere som gjennomfører forordning

(EU) 2015/340
19

Forordning (EU) 2015/340, ATCO.MED.A.045
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beskrivelse av dagens meldeplikt, se punkt 3.2. Det foreslås imidlertid at flygeledere inkluderes i
dagens meldeplikt. Se nærmere om dette i punkt 4.2.2.
Plikten til å oppfordre pasienten til å innlevere førerkort/sertifikat
Departementet foreslår å oppheve dagens plikt til å oppfordre pasienter til å innlevere førerkort for
motorvogn eller sertifikat for luftfartøy dersom pasienten ikke oppfyller helsekravene. Departementet
mener at det vil være tilstrekkelig å gjøre pasienten oppmerksom på at det er forbudt å føre motorvogn
eller luftfartøy så lenge helsesvekkelsen varer.
Hva gjelder førerkort for motorvogn, har det vært ansett upraktisk og uhensiktsmessig at en pasient
skal oppsøke politiet eller vegmyndighetene for å innlevere førerkortet, spesielt i tilfeller der
helsesvekkelsen er av kort varighet. Ved frivillig innlevering av førerkort hos politiet, blir det ikke
registeret i noe offentlig register at førerkortet er frivillig innlevert. Så lenge det ikke fattes vedtak om
tilbakekall av føreretten, kan førerkortet også hentes ut igjen når personen ønsker det. Innlevering av
førerkortet etter oppfordring fra helsepersonell ivaretar dermed ikke hensynet til trafikksikkerhet. Det
vil også innebære et betydelig merarbeid for politiet eller vegmyndighetene, dersom alle som i en
kortere periode ikke oppfyller helsekravene, skal innlevere førerkortet, f.eks. ved benbrudd eller
kortvarig legemiddelbehandling. Ved en lengre helsesvekkelse vil politiet uansett, etter melding fra
fylkesmannen, kunne vurdere å fatte vedtak om at førerkortet tilbakekalles. Det vil dermed heller ikke
være behov for frivillig innlevering i tilfeller hvor førerkortet skal inndras varig.
Den enkelte førerkortinnehaver har selv et ansvar etter vegtrafikkloven § 21 for ikke å føre kjøretøy
når helsekravene ikke er oppfylt. Den lovpålagte plikten til å avstå fra kjøring dersom man ikke kan
kjøre trafikksikkert, gjelder uavhengig av om man har førerkortet i behold. Piloter20 og flygeledere21
har plikt til å melde fra hvis de på grunn av sykdom, medisinbruk eller andre grunner ikke er i stand til
å utføre sine oppgaver. Det samme gjelder hvis de medisinske helsekravene ikke er oppfylt.
Departementet mener på ovennevnte grunnlag at en plikt for lege, psykolog og optiker til å opplyse
førerkortinnehaver om at helsekravene ikke er oppfylt, og at det derfor er forbudt å føre motorvogn
eller luftfartøy så lenge helsesvekkelsen varer, er mer hensiktsmessig enn å oppfordre til å innlevere
førerkortet/sertifikatet. Forslaget er tatt inn i helsepersonelloven § 34 første ledd, første punktum, og
vil også være i samsvar med Helsedirektoratets veileder på førerkortfeltet, se nærmere omtale i punkt
3.2.
Tilpasninger i forskriftsbestemmelser
Forskrift 13. juli 1984 nr. 1467 om leges melding om at innehaveren av flysertifikat eller førerkort
ikke fyller helsemessige krav (ofte kalt "meldepliktforskriften") ble vedtatt i 1984, med hjemmel i den
dagjeldende legeloven. Forskriften ble videreført med hjemmel i overgangsbestemmelsen i
helsepersonelloven § 76, selv om legeloven ble opphevet.
Det er behov for justeringer i forskriften. Blant annet er det kun leger som etter forskriftens ordlyd har
meldeplikt etter forskriften. Helsepersonelloven pålegger imidlertid også psykologer og optikere en
meldeplikt og det bør gå tydelig fram av forskriftsteksten at også disse helsepersonellgruppene er
omfattet. Videre bør forskriftens navn endres, slik at den samstemmer bedre med de nye
bestemmelsene som foreslås at blir gitt med hjemmel i helsepersonelloven ny § 34 a. Departementet

20

Jf. forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner, forordning (EU) nr. 965/2012 CAT.GEN.MPA.100

(c)(1) – for kommersielle piloter.
21

Jf. forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere forordning ATCO.A.015 (b)
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foreslår derfor å oppheve forskriften fra 1984 og erstatte denne med en ny forskrift. Se punkt 6.2 for
forslag til forskriftstekst.
Hva gjelder bestemmelsene om meldeplikt, tar departementet sikte på å videreføre gjeldende praksis
på feltet. Praksis på feltet har på noen punkter utviklet seg noe annerledes enn hva som framgår av
forskriftsbestemmelsene. For eksempel er det ikke vanlig praksis å be førerkortinnehaver selv om å
kontakte fylkesmannen for å melde fra om sin egen helsesvekkelse, slik det er beskrevet i forskriften §
2 nr. 3. Det er aktuelt helsepersonell som i praksis melder fra til fylkesmannen, med kopi til
førerkortinnehaver. Det er også en liten ulikhet mellom forskriftsbestemmelsene og praksis hva gjelder
når meldeplikten inntrer. Det følger av forskriften § 2 nr. 3 at det skal gis melding dersom innehaveren
av førerkortet har en midlertidig helsesvekkelse som gjør det uforsvarlig at han/hun fortsetter å kjøre
motorvogn i de(n) klasse(r) førerkortet gjelder for i en periode av 6 måneder eller mer.
Helsedirektoratet har imidlertid lagt til grunn at meldeplikten inntrer når den midlertidige
helsesvekkelsen som ligger til grunn for meldingen varer i mer enn 6 måneder. Det samsvarer bedre
med at "muntlig kjøreforbud" etter forskriften § 2 nr. 2 skal gis dersom den midlertidige
helsesvekkelsen ikke vil vare utover 6 måneder. Med dagens praksis inntrer meldeplikten med andre
ord der grensen for muntlig kjøreforbud slutter.
Hva gjelder bestemmelsene om meldeadgang vises det til punkt 4.2.

Ny § 34 a i helsepersonelloven - meldeadgang
Departementet foreslår at leger, psykologer og optikere uten hinder av taushetsplikt skal kunne gi
melding til offentlige myndigheter når det er grunn til å tro at en pasients helsesvekkelse kan føre til
skade på personer ved pasienten fører skinnegående kjøretøy eller fartøy på sjøen, eller ved at
pasienten utfører tjeneste som los.. Det foreslås ikke en meldeplikt for disse gruppene, jf. punkt 4.2.2.
Behovet for en meldeadgang
Som nevnt i punkt 2.1 har Sjøfartsdirektoratet de siste ti årene, årlig fått to til tre henvendelser fra
helsepersonell som forteller om pasienter som er sjømenn med ledende stilling om bord, men som på
grunn av sin helsetilstand eller endringer i helsetilstand ikke burde hatt arbeid på skip med ansvar for
fartøy, passasjerer eller kolleger om bord. Direktoratet opplyser at både behandlende helsepersonell og
Sjøfartsdirektoratet opplever at det mangler nødvendige verktøy for oppfølging av disse
henvendelsene. Departementet er også kjent med at noen fastleger i andre kanaler har gitt uttrykk for
tilsvarende utfordringer.
Hensynet til å minimere risiko for både pasienten og samfunnet for øvrig tilsier at det bør finnes en
adgang til å melde fra i slike tilfeller. En meldeadgang kan bidra til at ulykker og farlige situasjoner
unngås. På den andre siden kan en meldeadgang føre til at flere kan komme til å unngå å oppsøke
helsehjelp, i frykt for å miste helseerklæring som er nødvendig for pasientens yrkesutøvelse. Dersom
en meldeadgang fører til at pasienter lar være å oppsøke helsehjelp, kan både pasienten og samfunnet
være bedre tjent med at pasienten heller får tett oppfølging av helsetjenesten. Samtidig er ikke
trusselen om melding som kan lede til mistet helseerklæring, like sterk ved en meldeadgang, som for
eksempel ved en meldeplikt. At legen har større skjønn til å vurdere hvorvidt det skal meldes enn ved
meldeplikt, vil sannsynligvis lede til at ikke like mange vil unngå å oppsøke helsehjelp i frykt for å
miste helseerklæring.
En meldeadgang kan også sette helsepersonellet i en krevende situasjon, ettersom det kan oppleves
som et stort ansvar å ta stilling til hvorvidt det skal meldes eller ikke. Samtidig setter det også
helsepersonell i en vanskelig situasjon dersom man har en pasient som man mener det burde vært
meldt fra om, men hvor helsepersonellet ikke har mulighet til å gjøre dette fordi tilfellet ikke er
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alvorlig nok til å falle inn under andre unntak. Helsepersonell har i dag en adgang til å melde fra
dersom "tungtveiende private eller offentlige interesser gjør det rettmessig å gi opplysningene videre",
jf. helsepersonelloven § 23 nr. 4. Som nevnt i punkt 3.1 er unntaket snevert, og i alminnelighet vil det
være snakk om nødrettsbetraktninger. Dette unntaket vil med andre ord ikke omfatte like mange
tilfeller som en spesifikk meldeadgang vil omfatte. Departementet mener derfor at det er behov for en
bestemmelse som går noe lenger enn gjeldende regelverk. Bestemmelsen er ikke ment å stille like
strenge krav som helsepersonelloven § 23 nr. 4 til hvor stor sannsynligheten må være for at skade vil
inntreffe. Se nærmere om dette i punkt 4.2.3. Departementet mener at en meldeadgang vil gi
helsepersonell fleksibilitet til å gjøre en faglig vurdering i det enkelte tilfelle om hvorvidt melding vil
være formålstjenlig.
Forslaget er ment som et forebyggende tiltak. Departementet er ikke kjent med flere tilfeller enn
ulykken i Olden 2015, omtalt i punkt 2.1, hvor en meldingsadgang som foreslått kunne hindret
dødsfall eller alvorlige skader. Det er grunn til å tro at det vil være behov for et lavt antall meldinger
årlig. Se nærmere omtale av dette i punkt 5 om økonomiske og administrative konsekvenser.
Det er også viktig å presisere at en slik meldingsadgang ikke er ment å være mer enn en
sikkerhetsventil. Det finnes i dagens regelverk flere bestemmelser som skal sikre at pasienter, på grunn
av sin helse, ikke skal utgjøre en trussel for trafikksikkerheten. Personer som har arbeid som er
betinget av at disse helsekravene er oppfylt, vil fortsatt ha en plikt etter dagens regelverk til selv å
melde fra om svekket helse til sin arbeidsgiver. Og arbeidsgiver vil fortsatt ha ansvar for å følge dette
opp. Meldingsadgangen vil heller ikke rokke ved hvor ofte helseerklæringer skal måtte fornyes, eller
hvor lang periode en helseerklæring skal gis for. Meldingsadgangen pålegger heller ikke leger,
psykologer og optikere en plikt til å melde fra, men gir en adgang til å melde fra dersom
helsepersonellet etter sitt faglige skjønn mener at dette vil være et hensiktsmessig tiltak for å unngå
skader.
Departementet foreslår på denne bakgrunn en ny bestemmelse i helsepersonelloven § 34 a om at leger,
psykologer og optikere skal kunne gi melding til offentlige myndigheter når det er grunn til å tro at en
pasients helsesvekkelse kan føre til skade på personer ved pasienten fører skinnegående kjøretøy eller
fartøy på sjøen, eller ved at pasienten utfører tjeneste som los.
Meldeadgang eller meldeplikt?
Departementet har vurdert om det bør innføres en meldeplikt, på linje med meldepliktsbestemmelsen i
helsepersonelloven § 34, eller om en meldeadgang vil være mer hensiktsmessig.
En plikt vil trolig føre til at det meldes i flere tilfeller. Flere meldinger kan føre til at flere tilfeller kan
fanges opp og at potensielt flere ulykker og skader unngås. Samtidig er effekten av en eventuell
meldeplikt på disse områdene uviss, og det er dermed uvisst om en melding til offentlige myndigheter
ofte vil være det beste verktøyet for å unngå trafikkfarlige situasjoner. En meldeplikt vil kunne føre til
at flere kan komme til å unngå å oppsøke helsehjelp dersom helsepersonellet er pålagt å melde, uten at
helsepersonellet kan vurdere om en melding vil være til det beste for pasienten og dens omgivelser.
Dersom en meldeplikt fører til at pasienter lar være å oppsøke helsehjelp, kan både pasienten og
samfunnet være bedre tjent med at pasienten heller får tett oppfølging av helsetjenesten. Også i tilfeller
hvor pasienten oppsøker helsetjenesten, kan tett oppfølging i noen tilfeller være et bedre alternativ enn
en melding. Det er også en belastning for pasientene å bli meldt fra om, noe som tilsier at regelverket
bør utformes slik at det ikke meldes fra i flere tilfeller enn nødvendig. I tillegg vil en plikt medføre at
helsepersonell i flere tilfeller vil måtte foreta vanskelige avveininger knyttet til om meldepliktens
vilkår er oppfylt eller ikke. Ved en adgang til å melde kan helsepersonellet la være å melde dersom det
er usikkert om vilkårene er oppfylt. En meldeplikt, som leder til flere meldinger enn hva en
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meldingsadgang vil gjøre, vil også føre til mer arbeid for leger som må gi melding og myndigheter
som mottar meldingene.
Departementet har på denne bakgrunn kommet til at ulempene ved en meldeplikt, sett opp mot den
usikre effekten, tilsier at det for de fleste gruppene ikke bør innføres en slik plikt, men at en
meldeadgang som utgangspunkt vil være mer hensiktsmessig. Departementet foreslår imidlertid en
meldeplikt for flygeledere, se punktet under.
Departementet er for øvrig klar over at forslaget vil føre til at det gjelder ulike regelsett ved
helsesvekkelser for førere av ulike framkomstmidler. Ulikhetene knytter seg både til hvorvidt det
gjelder meldeplikt eller meldeadgang, og til når meldeplikt/-adgang inntrer. At det gjelder ulike regler
for disse gruppene er imidlertid ikke en endring, ettersom det også i dag gjelder ulike regler. Dersom
det ikke skal foreligge en ulikhet her, må enten meldeplikten for førere av motorvogn og luftfartøy
oppheves og erstattes av en meldeadgang, eller det må ilegges en meldeplikt også for loser og førere
på sjø og skinner. Som drøftet i punkt 4.2.2, mener departementet at det ikke bør innføres en utvidet
meldeplikt for loser og førere på sjø og skinner. Å vurdere hvorvidt dagens meldeplikt bør oppheves
vil kreve ytterligere utredning som ikke er gjort nå. Departementet mener derfor at en forskjell mellom
gruppene er det mest hensiktsmessige alternativet nå og at ulikheten må kunne aksepteres.
Særlig om luftfart
Piloter er omfattet av dagens meldeplikt, og departementet foreslår ikke å endre dette.
Departementet foreslår at flygeledere sidestilles med piloter hva gjelder meldeplikt, slik at det også
innføres en meldeplikt for flygeledere. En flygeleder har ansvaret for flere luftfartøy samtidig, som
totalt kan ha vesentlig flere passasjerer om bord enn hva som er tilfellet for ett enkelt luftfartøy.
Flygeledere har kritiske arbeidsoppgaver innen lufttransport og utsettes for press i arbeidssituasjonen,
særlig i perioder med høy intensitet i trafikkavviklingen eller under vanskelige værforhold. Piloter er
avhengig av informasjonen som gis av flygeledere for å kunne utføre sine oppgaver på en sikker måte.
Det er en forutsetning at flygeledere er årvåkne og medisinsk skikkede for å forhindre ulykker. Det
europeiske flysikkerhetsbyrået, EASA, sidestiller helsekravene for piloter og flygeledere, hvilket gir
anvisning på at risiko knyttet til svekket helsetilstand er tilsvarende for flygeledere og piloter.
Departementet mener derfor at det bør innføres en meldeplikt for flygeledere på lik linje med piloter,
av hensyn til flysikkerheten.
Når bør meldeadgangen til offentlige myndigheter inntre?
Departementet har vært noe i tvil om hvilke vilkår som bør oppstilles for en meldeadgang, og ber om
høringsinstansenes innspill til hvordan meldeadgangen bør utformes.
Departementet har vurdert om meldeadgangen bør knyttes opp til hvorvidt helsekravene er oppfylt
eller ikke, slik vilkåret er for gjeldende meldeplikt etter helsepersonelloven § 34. Gjeldende meldeplikt
for pasienter med førerkort for motorvogn og sertifikat for luftfartøy inntrer når pasienten ikke
oppfyller helsekravene, og pasientens helsetilstand antas ikke å være kortvarig, jf. helsepersonelloven
§ 34. Det foreslås ikke endringer i dette, se punkt 4.1.1. Departementet mener imidlertid at
meldeadgangen ikke bør følge samme vilkår. Departementet vektlegger at det ikke kan forventes at de
fleste leger, psykologer og optikere har inngående kjennskap til hvilke eksakte helsekrav som gjelder
for andre grupper enn førere av motorvogn. Dette henger blant annet sammen med at disse
helsepersonellgruppene er vant med å forholde seg til helsekravene for motorvogn. Det er bl.a.
fastleger som gir helseattester for førerkort for motorvogn, mens man i andre sektorer har egne
spesialleger (sjømannsleger etc.). Dette innebærer at fastleger ikke har like god kjennskap til hvilke
helsekrav som gjelder for førere av skinnegående kjøretøy og framkomstmiddel på sjø, samt loser.
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Departementet har også vurdert om meldeadgangen heller bør knyttes til om helsepersonellet har
grunn til å tro at det er uforsvarlig at pasienten fortsetter å føre framkomstmiddelet eller fortsetter i
tjeneste som los eller flygeleder. Dette vil gi rom for at helsepersonell gjør en noe mer generell
vurdering av om det virker forsvarlig at pasienten fortsetter i sin tjeneste, ved vurderingen av hvorvidt
det skal meldes fra til offentlige myndigheter. En utfordring med et forsvarlighetsvilkår, er imidlertid
at dette kan åpne opp for større forskjellsbehandling enn hva et vilkår om oppfylte helsekrav vil gjøre,
ettersom bestemmelsen vil gi helsepersonellet mer rom for skjønnsmessige vurderinger.
Departementet mener imidlertid at det ikke kan forventes at leger, psykologer og optikere skal sette
seg tilstrekkelig inn i alle de ulike typene helsekrav som gjelder for gruppene som foreslås omfattet av
meldeadgangen. Det må derfor aksepteres at ulikt helsepersonell kan vurdere forsvarligheten noe
forskjellig.
Departementet foreslår imidlertid at meldeadgangen bør knyttes til mer konkrete vilkår enn
"uforsvarlig". Formålet med meldeadgangen er å unngå ulykker og skader, og det kan derfor være
naturlig å knytte meldeadgangen til skade på person. "Skade på person" vil omfatte skade på både
pasienten selv og andre personer. Departementet antar at det vil være lettere for leger, psykologer og
optikere å forholde seg til vurdering av hvorvidt pasientens helsesvekkelse vil kunne føre til skade på
personer, heller enn å vurdere hvorvidt det vil være uforsvarlig at pasienten fortsetter i tjeneste. Mer
konkrete vilkår vil også gi en tydeligere og lettere forståelig lovtekst.
Departementet ber om høringsinstansenes syn på om også fare for skade på materiell bør omfattes.
Enhver potensiell skade på materiell kan ikke utløse meldeadgangen, ettersom melding vil oppleves
inngripende for pasienten. Meldeadgangen bør derfor i så fall være forbeholdt fare for større skader på
materiell. Departementet er imidlertid usikre på om det vil finnes tilfeller hvor pasientens
helsesvekkelse medfører risiko for alvorlig skade på materiell, men ikke samtidig medfører risiko for
skade på pasienten selv eller andre personer.
Departementet foreslår at meldeadgangen skal gjelde i de tilfeller hvor leger, psykologer eller optikere
har grunn til å tro at pasientens helsesvekkelse vil kunne føre til skade på person ved at pasienten fører
skinnegående kjøretøy eller framkomstmiddel på sjø, eller er i tjeneste som los. "Grunn til å tro" gir
anvisning om at helsepersonellet ikke trenger ha sikker kunnskap om at skade vil kunne inntreffe for å
kunne melde, samtidig som det må foreligge mer enn en anelse. Det er ikke krav om
sannsynlighetsovervekt, men helsepersonellet må ha konkrete holdepunkter for at helsesvekkelsen vil
kunne føre til skade ved at pasienten fører framkomstmiddel på sjø eller skinner, eller er i tjeneste som
los eller flygeleder. Departementet mener også at "har grunn til å tro", i større grad enn for eksempel
begrep som "finner", gjenspeiler at det ikke stilles krav til at leger, psykologer og optikere må ha
inngående kjennskap til hvilke eksakte helsekrav som gjelder for de ulike gruppene og hva som derfor
er naturlig å anse som en helsesvekkelse som vil kunne føre til skade på person for denne eksakte
gruppen.
Departementet mener videre at vurderingstemaet bør knyttes til hvorvidt helsesvekkelsen kan føre til
skade. Formuleringen er ment å tydeliggjøre at lege, psykolog eller optiker ikke trenger ha konkrete
holdepunkter for at helsesvekkelsen faktisk vil føre til skade, men at helsepersonell som nevnt kan
melde fra dersom de vurderer at det foreligger fare for skade. Dette henger sammen med at det ikke
kan forventes at leger, psykologer og optikere er kjent med akkurat hvilke oppgaver de ulike
yrkesgruppene utfører. Det kan heller ikke forventes at helsepersonell som nevnt i detalj er kjent med
hvor alvorlig den svekkede helsetilstanden vil være for oppgaveutførelsen til den aktuelle pasienten.
Det kan tenkes at for eksempel nedsatt hørsel vil være mer alvorlig i noen tilfeller enn i andre. Det kan
også være krevende å vurdere hvor stor fare for eksempel et begynnende rusproblem utgjør i praksis.
Departementet er derfor redd for at lege, psykolog og optiker vil kunne bli for tilbakeholdne med å
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melde dersom det stilles krav til at helsepersonellet må ha grunn til å tro at helsesvekkelsen vil føre til
skade. Formuleringen som foreslås vil også tydeliggjøre at meldeadgangen i helsepersonelloven ny
§ 34 a åpner for at det kan meldes fra i flere tilfeller enn det som er tillatt etter
helsepersonelloven § 23 nr. 4. Bestemmelsen som foreslås er med andre ord ikke ment å stille like
strenge krav som helsepersonelloven § 23 nr. 4 til hvor stor sannsynligheten må være for at skade vil
inntreffe.
Departementet foreslår på denne bakgrunn at meldeadgangen skal inntre når lege, psykolog eller
optiker har grunn til å tro at pasientens helsesvekkelse kan føre til skade på person ved at pasienten
fører skinnegående kjøretøy eller fartøy på sjøen, eller står i tjeneste som los. Departementet ber
imidlertid, som nevnt ovenfor, om høringsinstansenes innspill til hvordan vilkårene for
meldeadgangen bør utformes.
Forslaget er ment å gi helsepersonell som nevnt en adgang til å melde i de tilfellene hvor
helsepersonellet er kjent med at pasienten har en førerrett og/eller et yrke som faller inn under
meldeadgangen, og hvor vilkårene er oppfylt. Departementet foreslår ingen plikt for pasienten til å
opplyse om sitt yrke/førerretter eller plikt for lege, psykolog eller optiker til å spørre pasienten om
vedkommendes yrke/førerretter. Meldeadgangen pålegger som kjent ikke helsepersonell som nevnt å
melde, men gir en mulighet for dette.
Hvilke pasientgrupper bør være omfattet av meldeadgangen?
Departementet tar i utgangspunktet sikte på å begrense meldeadgangen til å gjelde førere av skip og
skinnegående framkomstmidler. Samme avgrensning er gjort for motorvogn og luftfartøy i
pliktbestemmelsen i helsepersonelloven § 34. Departementet foreslår også at loser omfattes av
meldeadgangen.
Selv om det trolig vil være snakk om relativt få tilfeller årlig hvor det vil kunne være behov for leger
mv. å melde fra til myndighetene, kan en meldeadgang bidra til at ulykker og farlige situasjoner
unngås.
Hensynet til å minimere risiko for både pasienten og samfunnet for øvrig, kan imidlertid tilsi at en
videre krets enn det departementet foreslår, bør være omfattet av meldeadgangen. Samtidig taler sterke
hensyn for å begrense omfanget av meldeadgangen.
For det første er taushetsplikten en bærebjelke i norsk helse- og omsorgstjeneste, og man bør være
varsom med å gjøre unntak fra denne. Hvis man åpner for at meldeadgangen skal omfatte nye
persongrupper, bør hver av disse gruppene avgrenses til det som er strengt nødvendig.
En utvidelse av meldeadgangen kan også føre til at flere med gyldig helseerklæring vil kvie seg for å
oppsøke helsehjelp, i frykt for å miste denne.
Departementet mener videre at det er viktig at reglene for når helsepersonell har meldeadgang bør
være klare og enkle å forstå. Det kan ikke forventes at alminnelige leger, psykologer og optikere skal
ha inngående kjennskap til ulike stillingskategorier til sjøs og på jernbane. Hvis personkretsen blir for
omfattende, eller komplisert avgrenset, er det større fare for "feilmeldinger", noe som kan innebære
brudd på taushetsplikten. Meldeadgang bør derfor knyttes til enkle og lett identifiserbare kriterier.
Etter departementets syn står førere i en særstilling hva gjelder både trafikksikkerhet og sikkerhet om
bord på ulike framkomstmidler. Som fører har man kontroll på framkomstmiddelet og det er viktig å
være årvåken og medisinsk skikket for å utføre sine arbeidsoppgaver på en sikker måte, og særlig for å
unngå kollisjoner eller andre ulykker. Feil/uoppmerksomhet fra førerens side har dermed stort
skadepotensiale, spesielt med tanke på de potensielt mange passasjerer og annet mannskap som kan
være om bord. Videre er "fører" et relativt enkelt kriterium for helsepersonell å forholde seg til.

Side 14 av 21

Departementet har vurdert om andre grupper burde vært omfattet, ettersom det stilles helsekrav til
også andre grupper ansatte enn førere på framkomstmidler innen sjøfart, jernbane og luftfart. Se
nærmere om dette under omtalen hvilke grupper som foreslås omfattet i hver enkelt transportsektor.

Grupper som foreslås omfattet innen sjøfart
Forslaget omfatter førere innen sjøfart som har sitt arbeid på fartøy i næringsvirksomhet, og som skal
ha helseerklæring etter forskrift om helseundersøkelse på skip. Det omfatter dermed følgende grupper:
 Fører med kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 1 til 5, jf. kvalifikasjonsforskriften §§ 24 til
28.
 Fører med sertifikat i henhold til forskrift 24. november 2009 nr. 1400 om drift av fartøy som
fører 12 eller færre passasjerer § 18.
I tillegg til dekksoffiserer med kompetansesertifikat, omfattes førere av fartøy som reguleres av
forskrift 24. november 2009 nr. 1400 om drift av fartøy som fører 12 eller færre passasjerer. Førere av
fartøy som ikke anvendes i næringsvirksomhet, omfattes ikke av denne forskriften. Departementet
foreslår at førere av fartøy som reguleres av nevnte forskrift omfattes av meldeadgangen, fordi også
denne førergruppen skal ha helseerklæring etter forskrift om helseundersøkelse på skip.
Det er ikke krav til helseerklæring etter forskrift om helseundersøkelse på skip for utstedelse av
fritidsskippersertifikat og fiskeskippersertifikat klasse C22. Disse førerne vil dermed falle utenfor
ordningen, med mindre de fører fartøy som reguleres av forskrift 24. november 2009 nr. 1400 om drift
av fartøy som fører 12 eller færre passasjerer. Det innebærer at personer som utenfor
næringsvirksomhet fører fritidsfartøy med skroglengde opp til 24 meter, vil falle utenfor
meldeadgangen. Det samme gjelder fiskeskippere på mindre fiskefartøy i kystnære områder.
Som nevnt over, har departementet også vurdert om andre grupper burde vært omfattet, ettersom det
stilles helsekrav til også andre grupper ansatte enn førere på framkomstmidler innen sjøfart.
Eksempelvis vil maskinister med kompetansesertifikat ofte kunne overstyre skip fra maskinrommet.
Fører på bro vil imidlertid bli gjort oppmerksom på forsøk på overstyring ved brovaktsalarm, slik at
denne overstyringsmuligheten likevel ikke vil ha like stor betydning for sikkerheten om bord.
Departementet foreslår imidlertid at loser inkluderes i forslaget. De vurderinger som ligger til grunn
for å inkludere førere på sjø vil i stor grad også være gjeldende når det gjelder loser. Losers
kjerneoppgave er å gå om bord på fartøy som seiler innaskjærs i norske farvann og gi veiledning til
skipsfører/navigatører under seilasen. Losen tilfører fartøyet en spesifikk lokalkunnskap som er viktig
for sikker navigasjon. Skipsføreren kan overlate kontrollen med fartøyets fremdrift, navigering og
manøvrering til losen.
Loser er en relativt ensartet gruppe på omtrent 280 personer. Gruppen er klart avgrenset og definert i
havne- og farvannsloven § 3 bokstav g som «person ansatt i lostjenesten med lossertifikat utstedt etter
denne loven».

Grupper som foreslås omfattet innen jernbane
Forslaget omhandler førere på jernbaneområdet. Dette vil i utgangspunktet omfatte førere av alle typer
jernbanekjøretøyer som er omfattet av jernbaneloven, og som er underlagt krav til medisinsk og evt.
yrkespsykologisk skikkethet. Det omfatter dermed følgende grupper:
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-

Fører av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet som er underlagt førerforskriften.

-

Fører av sporvogn, bybane, t-bane og annet sporbundet transportmiddel som er underlagt
kravforskriften.

Forskrift 22. desember 2011nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk §§ 29 og 31, jf. § 30.
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-

Fører av museumsbanetog og fører på sidespor.

Som nevnt over, har departementet også vurdert om andre grupper burde vært omfattet, ettersom det
stilles helsekrav til også andre grupper ansatte enn førere på jernbaneområde. Det er særlig øvrig
ombordpersonale i tog og trafikkstyrere som innehar kritiske oppgaver der helsemessig svikt vil kunne
få alvorlige konsekvenser. For disse personellgruppene skal det likevel gjennom virksomhetenes
sikkerhetsstyring finnes systemer og rutiner som hindrer alvorlige situasjoner i å oppstå, og
departementet foreslår derfor at ikke flere grupper inkluderes i forslaget.

Luftfart
Som nevnt i punkt 4.2.2.1 foreslår departementet at flygeledere omfattes av meldeplikten på lik linje
med piloter. Det er om lag 300 sertifiserte flygeledere som vil komme inn under bestemmelsen.
Hva gjelder den foreslåtte adgangen til å melde, har departementet har vurdert om
kabinbesetningsmedlemmer bør være omfattet av denne meldeadgangen. Risikoen knyttet til denne
gruppen er imidlertid begrenset sammenlignet med piloter og flygeledere. Dette illustreres gjennom en
løsere form for, og mildere, helsekrav enn for piloter og flygeledere. Departementet foreslår derfor at
denne gruppen ikke omfattes.
Hvem melding kan gis til
Departementet foreslår at melding etter ny § 34 a i helsepersonelloven kan gis til fylkesmannen. Dette
er meldingsveien som allerede er kjent ved meldeplikt etter helsepersonelloven § 34, og det vil dermed
føre til at leger, psykologer og optikere ikke får nye meldeinstanser å forholde seg til. Fylkesmannen
vil da videresende meldingen til den offentlige myndighet som skal følge opp meldingen videre.
Departementet viser til at førerkortforvaltningen gjennomgås i tilknytning til
digitaliseringsprogrammet for førerkortfeltet. Ulike alternativer vurderes, og det er usikkert hvilken
rolle fylkesmannen vil ha i førerkortsaker framover. Dersom fylkesmannen ikke lenger skal ha en rolle
knyttet til meldinger på førerkortfeltet, kan det være naturlig at heller ikke de foreslåtte meldingene i
høringsnotatet her sendes til fylkesmannen. Dette er spørsmål som må tas stilling til dersom slike
endringer i førerkortforvaltningen foreslås.
Departementet antar at noen leger, optikere og psykologer vil være mer kjent med de ulike offentlige
instansene på de ulike områdene enn andre. Departementet foreslår derfor å åpne for at meldinger også
kan sendes direkte til den offentlige instans som skal følge opp meldingen videre. Melding om førere
av fartøy på sjø som ikke oppfyller helsekravene skal gis til Sjøfartsdirektoratet. Melding om los som
ikke oppfyller helsekravene skal gis til Kystverket. Melding om førere av skinnegående kjøretøy skal
gis til Statens jernbanetilsyn. Meldinger om flygeledere gis til Luftfartstilsynet. Den offentlige
instansen som mottar meldingen vil sørge for at pasienten blir innkalt til ny helseundersøkelse.
Meldingen skal inneholde opplysninger som kan belyse forholdet. Dette kan for eksempel være en
kort angivelse av hva slags type helsesvekkelse som er relevant, for eksempel at pasienten har
problemer med synet, eller at pasienten har betydelige rusutfordringer.
Kort om pasientens klageadgang
Dersom en pasient mener at en lege, psykolog eller optiker urettmessig har sendt melding til offentlige
myndigheter etter den foreslåtte meldeadgangen, kan pasienten be fylkesmannen om å vurdere mulig
pliktbrudd hos helsepersonellet, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4. Fylkesmannen kan ta
stilling til om helsepersonellet brøt reglene for meldeadgangen ved å melde. Fylkesmannen kan
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imidlertid ikke føre tilsyn med hvordan Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Statens jernbanetilsyn eller
Luftfartstilsynet behandler meldingen videre.

Forslagenes personvernkonsekvenser
Forslaget om å oppheve dagens plikt til å oppfordre pasienter til å innlevere førerkort for motorvogn
eller sertifikat for luftfartøy dersom pasienten ikke oppfyller helsekravene, antas å ikke ha
personvernkonsekvenser av betydning.
Forslaget om meldingsadgang vil innebære at helseopplysninger om noen flere personer enn i dag kan
deles med tilsynsmyndighetene. Personer som har arbeid som er betinget av at helsekravene er oppfylt,
plikter etter dagens regelverk å dele denne informasjon med sin arbeidsgiver. Det antas at det sjelden
vil være behov for å melde fra dersom pasienten allerede har oppfylt sin plikt til å melde fra til sin
arbeidsgiver om svekket helsetilstand.
Helseopplysningene vil fortsatt være underlagt taushetsplikt, slik at disse ikke kan deles utover de
unntakene som foreslås knyttet til meldeadgangen eller som følger av annet regelverk.
Forslaget skal bidra til økt trafikksikkerhet på sjø og jernbane, ved å bidra til at førere og loser som
ikke oppfyller helsekravene ikke risikerer å utsette seg selv og andre for fare ved å føre
framkomstmidler. Forslaget skal også bidra til økt sikkerhet i luftrommet, ved å bidra til at flygeledere
som ikke oppfyller helsekravene heller ikke skal være i tjeneste. Dette er hensyn som etter
departementets syn veier betydelig tyngre enn ulempen for den enkelte knyttet til at helseopplysninger
blir delt med offentlige myndigheter i det begrensede omfanget som foreslås.

Forslagenes anvendelse for Svalbard og Jan Mayen
Endringer i helsepersonelloven vil automatisk også få anvendelse på Svalbard og Jan Mayen, jf.
forskrift 22. juni 2015 nr. 747 om anvendelse av helselover og -forskrifter for Svalbard og Jan Mayen,
jf. forskriften § 4 og § 19. Dette innebærer at både dagens meldeplikt gjelder for Svalbard og Jan
Mayen, og at den foreslåtte meldeadgangen vil gjelde for disse områdene. Forskrift 13. juli 1984 nr.
1467 om leges melding om at innehaveren av flysertifikat eller førerkort ikke oppfyller helsemessige
krav gjelder imidlertid ikke på Svalbard og Jan Mayen. Ettersom lovreglene fastsetter at det skal eller
kan gis melding etter nærmere regler fastsatt i forskrift, mener departementet at det er naturlig at også
de tilhørende forskriftsbestemmelsene gjelder for Svalbard. Departementet foreslår derfor en slik
endring. Ettersom det vanligvis ikke oppholder seg leger, psykologer eller optikere på Jan Mayen, ser
departementet ikke behov for at forskriftsbestemmelsene også skal gjelde der.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget om meldeadgang oppstiller ingen ny plikt for leger, psykologer eller optikere. Kostnader
forbundet med meldinger etter den nye meldeadgangen må ivaretas innenfor de ordninger som i dag
finansierer helsepersonellets arbeid. Meldeplikt etter helsepersonelloven § 34 er til sammenligning en
del av personellets ordinære yrkesutøvelse og gir ikke rett til særskilt honorering. Sett hen til det
relativt lave antall meldinger som kan forventes ved meldeadgangen, må økte kostnader anses som
små, både samlet og enkeltvis. Det samme gjelder for utvidelsen av meldeplikten, hvor om lag 300
flygeledere vil bli innlemmet i ordningen.
Sjøfartsdirektoratet er tilsynsmyndighet for helse og sikkerhet på skip. Direktoratet vil lage interne
prosedyrer for mottak og oppfølgning av bekymringsmeldinger dersom de foreslåtte endringene
vedtas. Per september 2018 er det ca. 16 600 navigatører med kompetansesertifikat dekksoffiser. På
fartøy som er omfattet av forskrift om drift av små passasjerfartøy, kan fører ha alt fra
kompetansesertifikat dekksoffiser til fritidsskippersertifikat. Sjøfartsdirektoratet har ikke statistikk
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over antall fartøy som omfattes av denne forskriften, slik at antallet førere på disse fartøyene er uklart.
Sjøfartsdirektoratet anslår at det kan være aktuelt for helsepersonell å melde fra om 5 til 10 tilfeller
årlig. Kostnadene knyttet til utvidet meldeadgang innenfor Nærings- og fiskeridepartementets
ansvarsområde, vil dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer.
Det finnes omtrent 280 loser. På grunn av det lave antallet loser, at det er en ensartet gruppe og at det
kun er en arbeidsgiver (Kystverket Lostjenesten), vil de økonomiske og administrative konsekvensene
av forslaget være små.
Statens jernbanetilsyn har i dag rutiner for oppfølging av ikke-godkjente helseattester. Statens
jernbanetilsyn antar at oppfølgingen av meldinger som en eventuell lovendring vil medføre, ikke vil
avvike vesentlig fra dagens prosess. Statens jernbanetilsyn anslår at det vil være behov for at
helsepersonell melder ifra om ca. 10 til 15 tilfeller årlig.
Det er per i dag omlag 300 flygeledere med norsk legeattest. Luftfartstilsynet vurderer at en
meldingsadgang vil kunne medføre omlag 0-2 meldinger om flygeledere årlig. Luftfartstilsynet mottar
i dag normalt 4-6 meldinger etter helsepersonelloven § 34 om piloter årlig.
Kostnadene knyttet til en utvidet meldeadgang innenfor Samferdselsdepartementets ansvarsområde,
vil dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer. Fylkesmennene kan få meldinger etter den foreslåtte
meldeadgangen. Fylkesmennene må da videresende meldingen til den offentlige myndighet som skal
følge opp meldingen videre. Det antas imidlertid at det vil gjelde få meldinger årlig.
Statens helsetilsyn og fylkesmennene fører også tilsyn med helsepersonells yrkesutførelse. Dersom en
pasient mener at helseopplysninger om seg selv er urettmessig meldt til tilsynsmyndighetene etter den
foreslåtte meldeadgangen, kan pasienten anmode fylkesmannen om å vurdere mulig pliktbrudd hos
helsepersonellet, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4. En meldeadgang for helsepersonell
innebærer dermed at fylkesmennene også får en liten utvidelse innenfor sitt tilsynsområde. Det antas
imidlertid at dette vil gjelde svært få, om noen, saker. Kostnader knyttet til de foreslåtte endringene
tas innenfor gjeldende budsjettrammer på Helse- og omsorgsdepartementets område.

Forslag til lov- og forskriftsendringer
Forslag til lovendring
I lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) gjøres følgende endringer:
Overskriften til § 34 skal lyde:
§ 34. Plikt til å gi opplysninger i forbindelse med førerkort og sertifikat
§ 34 første ledd skal lyde:
Lege, psykolog eller optiker som finner at en pasient med førerkort for motorvogn eller sertifikat
for luftfartøy eller som arbeider som flygeleder, ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles,
skal gjøre pasienten oppmerksom på at det er forbudt å føre motorvogn eller luftfartøy eller være i
tjeneste som flygeleder så lenge den svekkede helsetilstanden varer. Dersom pasientens helsetilstand
antas ikke å være kortvarig, skal helsepersonell som nevnt gi melding til offentlige myndigheter.
Departementet gir forskrift om hvordan meldinger etter andre punktum skal gis.
Ny § 34 a skal lyde:
§ 34 a. Adgang til å gi opplysninger i forbindelse med helsesvekkelse av betydning for øvrig
trafikksikkerhet
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Lege, psykolog eller optiker kan uten hinder av taushetsplikt gi melding til offentlige myndigheter
når det er grunn til at tro at en pasients helsesvekkelse kan føre til skade på person ved at pasienten
fører skinnegående kjøretøy eller fartøy på sjøen, eller ved at pasienten utfører tjeneste som los. Første
punktum gjelder ikke fiskeskippersertifikat klasse C og førerrett for fritidsbåter med skroglengde
opptil 24 meter som ikke brukes i næringsvirksomhet. Departementet gir forskrift om hvordan
meldinger etter første punktum skal gis. Pasienten skal få beskjed om at melding er gitt.
Departementet kan gi forskrift om hvem som omfattes av første ledd, og om at første ledd skal
gjelde tilsvarende for andre som utfører tjeneste av betydning for sikkerheten på sjøen eller på
skinnegående kjøretøy.

Forslag til forskriftsbestemmelser
For det tilfellet at Stortinget vedtar forslaget til endringer i § 34 og ny § 34 a i helsepersonelloven,
foreslår departementet å fastsette følgende forskrift:
Forskrift om melding ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerhet
Kapittel 1. Plikt til å melde
§ 1. Flysertifikat og flygeledere
Lege, psykolog og optiker har plikt til å advare innehaver av flysertifikat dersom legen,
psykologen eller optikeren ved undersøkelse finner det av helsemessige grunner uforsvarlig at
personen fortsetter i tjeneste som betinger luftfartssertifikat. Det samme gjelder for pasienter som er i
tjeneste som flygeleder. Advarselen gis skriftlig. Melding om at slik advarsel er gitt, skal samtidig gis
til Luftfartstilsynet.
§ 2. Førerkort for motorvogn
Lege, psykolog og optiker har plikt til å advare innehaver av førerkort dersom legen, psykologen
eller optikeren ved undersøkelse finner det av helsemessige grunner uforsvarlig at personen fortsetter å
kjøre motorvogn.
Dersom legen, psykologen eller optikeren er i tvil om helsetilstanden kan utgjøre en
trafikksikkerhetsrisiko, eller om helsesvekkelsen er midlertidig, bør de søke råd hos fylkesmannen.
Dersom legen, psykologen eller optikeren antar at innehaver av førerkort har en midlertidig
helsesvekkelse som ikke vil vare ut over 6 måneder, skal helsepersonellet gjøre innehaveren
oppmerksom på at vedkommende ifølge vegtrafikkloven § 21 ikke har lov til å føre motorvogn.
Dersom legen, psykologen eller optikeren finner at innehaver av førerkort har en varig
helsesvekkelse som gjør det uforsvarlig at innehaveren fortsetter å kjøre motorvogn i de(n) klasse(r)
førerkortet gjelder for, eller har en midlertidig helsesvekkelse som medfører dette for en periode av
mer enn 6 måneder, skal legen, psykologen eller optikeren sende melding til fylkesmannen. Kopi av
meldingen sendes til førerkortinnehaver.
Meldingen skal inneholde en vurdering av om førerkortet bør inndras helt eller delvis,
opplysninger om helsekrav som ikke anses oppfylt og eventuelle andre opplysninger som kan belyse
forholdet.
§ 3. Fylkesmannens plikter
Når fylkesmannen får melding fra lege, psykolog eller optiker i henhold til helsepersonelloven §
34, skal fylkesmannen innhente nødvendige opplysninger for å vurdere om førerkortet bør inndras helt
eller delvis, jf. § 2 tredje ledd.
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Fylkesmannen skal gi skriftlig melding med nødvendige opplysninger til politiet dersom
førerkortet bør inndras helt eller delvis. Kopi av meldingen sendes til førerkortinnehaver.
Når luftfartsmyndighet, politiet eller Statens vegvesen trenger faglig bistand ved vurdering av om
flygeleder eller innehaver av flysertifikat eller førerkort fyller de helsemessige krav, eller når
innehaveren selv ønsker det, kan faglig uttalelse innhentes fra fylkesmannen.
§ 4. Kjøreseddel
Det som i denne forskrift gjelder for førerkort gjelder også for kjøreseddel hvor det er gitt
bestemmelser om helsekrav, jf. yrkestransportlova § 37 b.
Kapittel 2. Adgang til å melde
§ 5. Personer som omfattes av adgangen til å gi opplysninger i helsepersonelloven § 34 a
Følgende personer med førerrett for fartøy på sjøen eller skinnegående kjøretøy omfattes av
helsepersonelloven § 34 a første ledd:
a) Fører med kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 1 til 5, jf. forskrift 22. desember
2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk §§ 24 til 28
b) Fører med sertifikat i henhold til forskrift 24. november 2009 nr. 1400 om drift av fartøy
som fører 12 eller færre passasjerer mv. § 18
c) Fører av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet som er underlagt forskrift 27.
november 2009 nr. 1414 om sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale
jernbanenettet
d) Fører av sporvogn, bybane, t-bane og annet sporbundet transportmiddel som er underlagt
forskrift 10. desember 2014 nr. 1572 om krav til sporvei, tunnelbane, forstadsbane m.m.
e) Fører av museumsbanetog og fører på sidespor
§ 6. Hvem melding kan gis til og meldingens innhold
Melding etter helsepersonelloven § 34 a gis til fylkesmannen. Alternativt kan melding etter
helsepersonelloven § 34 a som omfatter førere av fartøy på sjø gis til Sjøfartsdirektoratet, melding som
omfatter loser gis til Kystverket og melding som omfatter førere av skinnegående kjøretøy gis til
Statens jernbanetilsyn.
Dersom melding gis til fylkesmannen, skal fylkesmannen tilgjengeliggjøre opplysninger mottatt
etter helsepersonelloven § 34 a til aktuell instans nevnt i første ledd andre punktum.
Meldingen skal inneholde opplysninger som kan belyse forholdet.
Kapittel 3. Forskjellige bestemmelser
§ 7. Unntak fra taushetsplikten
Meldinger som nevnt i denne forskrift kan gis uten hinder av taushetsplikt.

§ 8. Ikrafttredelse og endringer i andre forskrifter
Forskriften gjelder fra den tiden departementet bestemmer. Fra samme tid oppheves forskrift 13.
juli 1984 nr. 1467 om leges melding om at innehaveren av flysertifikat eller førerkort ikke fyller
helsemessige krav.
I forskrift 22. juni 2015 nr. 747 om anvendelse av helselover og –forskrifter for Svalbard og Jan
Mayen skal § 4 andre ledd ny bokstav q) lyde:
q) forskrift xx om melding ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerhet
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SAKSPROTOKOLL - REFERATLISTEN - FORMANNSKAPET 27.01.2020
Formannskapet behandlet saken den 27.01.2020, saksnr. 11/20
Behandling:
Til referatlistens punkt 2: Søknad om tilskudd til innkjøp av flishugger
Behandling:
Nilsen (Ap) foreslo:
Saken tas opp til realitetsbehandling.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Nilsen (Ap) foreslo at det innvilges støtte til kjøp av flishugger pålydende kr 25 000 og belastes
formannskapets disposisjonspost.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søknad om tilskudd til flishugger pålydende kr 25 000 innvilges og belastes formannskapets
disposisjonspost.
Referatlistens øvrige punkt enstemmig tatt til etterretning.

Vedtak:
1. Søknad om støtte til kanon på Haugalandet
Til etterretning.
2. Søknad om tilskudd til innkjøp av flishugger
Behandling:
Nilsen (Ap) foreslo:
Saken tas opp til behandling.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Nilsen (Ap) foreslo at det innvilges støtte til kjøp av flishugger pålydende kr 25 000 og belastes
formannskapets disposisjonspost.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søknad om tilskudd til flishugger pålydende kr 25 000 innvilges og belastes formannskapets
disposisjonspost.

3. Skatteinngang i Karmøy – November 2019
Til etterretning.
4. Skatteinngang i Karmøy – Desember 2019
Til etterretning.
5. Møteprotokoll – Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg 03.12.2019
Til etterretning.
6. Møteprotokoll – Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.12.19
Til etterretning.
7. Møteprotokoll – Eldrerådet 03.12.2019
Til etterretning.
8. Møteprotokoll – Ungdomsrådet 05.12.2019
Til etterretning.
9. Styreprotokoll – Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
Til etterretning.
10 Styringsgruppen for Haugalandspakken – endelig referat S4- 2019
Til etterretning.

11. Mail fra Uni Research Polytec v/ adm. Dir. Lothe
Til etterretning.

12. Svar – Søknad om utvidet skjenkeareal for Cafe MM Kopervik – Uteservering og MM Upstairs
Til etterretning.

13. Rapportering – politiske saker behandlet i formannskapet 2019
Til etterretning.

14. Svar – orientering om tildeling av trafikksikkerhetsmidler gjennom fylkets
trafikksikkerhetsutvalg for 2020
Til etterretning.

15. Endelig rapport etter tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap
Til etterretning.

HØRINGER
A - HØRING AV RAPPORTEN FRA EKSPERTUTVALGET OM FARLIG AVFALL
Til etterretning.
B - HØRINGSUTTALELSE - SKATTELEGGING AV VANNKRAFTVERK
Til etterretning.
C - HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I MOTORFERDSELLOVEN OG FORSKRIFT FOR
BRUK AV MOTORKJØRETØY I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG
Til etterretning.

D - HØRING OM ENDRINGER I LOV OM FOLKEHØYSKOLER - UTFASING AV TILSKUDD
TIL KORTKURS
Til etterretning.
E - HØRING AV NOU 2019: 20 EN STYRKET FAMILIETJENESTE
Til etterretning.
F - HØRING - NOU 2019: 24 - INNTEKTSFORDELING MELLOM REGIONALE
HELSEFORETAK
Til etterretning.
G - HØRING AV FORSLAG OM ENDRINGER I SOLARIEREGELVERKET
Til etterretning.
H - HØRING NOU 2019:26 - FRA STRAFF TIL HJELP
Til etterretning.
I - HØRING OM MODERASJONSORDNINGER I SFO
Til etterretning.
J - HØRING - FORENKLINGSFORSLAG OG JUSTERINGER I FOLKETRYGDLOVENS
BESTEMMELSER OM SYKEPENGER OG STØNAD VED BARNS SYKDOM
Til etterretning.
K - HØRING - VURDERING, EKSAMEN OG EKSAMENSORDNINGER I LÆREPLANENE
Til etterretning.
L - HØRING - REVISJON AV NASJONAL VEILEDER FOR MASSESKADETRIAGE
Til etterretning.
M - HØRING - ENDRING I YRKESFAGLIG TILBUDET
Til etterretning.
N - HØRING - FORSLAG TIL ALTERNATIV REGULERING AV PASIENTFORLØP I
SPESIALISTHELSETJENESTEN
Til etterretning.
O - HØRING - ENDRING I HELSEPERSONELLOVEN § 34 OG NY § 34 A - MELDING VED
HELSESVEKKELSE AV BETYDNING FOR TRAFIKKSIKKERHET
Til etterretning.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lene Yvonne Kvilhaug
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Arkiv: 033
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Dato:

Utvalg:
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SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - FORMANNSKAPET 27.01.2020
Formannskapet behandlet saken den 27.01.2020, saksnr. 12/20
Behandling:
1. Ordfører orienterte om den offisielle åpningen av Åkra idrettshall lørdag 01.02.20 kl. 12.00
hvor alle er hjertelig velkomne.
2. Ordfører orienterte om veikonferansen torsdag 13. februar i Tysværtunet. Veikonferansen 2020
retter oppmerksomheten rundt E134 og E39. På konferansen i fjor stilte de ypperste
beslutningstakerne i landet, det er derfor viktig at vi er godt representert. De som ønsker å delta
får dekket påmelding og kjøregodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste dekkes imidlertid ikke. De som
ønsker å delta gir beskjed til formannskapssekretæren.
3. Wisnæs (H) stilte spørsmål om Karmøy kommune har foretatt en vurdering om etablering av
veteranplan og når en evt. slik plan kan komme på plass. Hun informerte om at det er rundt 200
veteraner i Karmøy.
Ordfører viste til at veteranene har krav på offentlig bistand og hjelp/oppfølgning fra
spesialhelsetjenesten. Det er blitt diskutert om man på Haugalandet skal lage en felles
veteranplan. Ytre Haugalandet har blant annet et samarbeid når det gjelder markering av 8. mai
(frigjørings- og veterandagen), hvor veteranene får skriftlig invitasjon. Under markeringen i fjor
ble blant annet denne problemstillingen reist, hvor det ble ytret at man har behov for hjelp når
man kommer hjem og at det her bør være et lavterskeltilbud.

Kommunalsjef helse og omsorg orienterte formannskapet om at det ligger informasjon på
kommunens nettside for veteraner. De kommunale helsetjenestene gjelder for alle da man ikke
har laget til spesifikke planer for enkelte grupper. Kommunalsjefen viste videre til at til tross for
at 200 personer isolert sett er mange, er det i den store sammenhengen en relativt liten gruppe.
Det har imidlertid vært opp i Haugalandsnettverket om man skal få til en interkommunal
veteranplan, men det var det ikke noe ønske om dette i fjor. Haugesund kommune har en
tilsvarende løsning som Karmøy med informasjon på sin nettsiden, men om noe mer strukturert.
Per nå har ikke Karmøy kommune en veteranplan.
Nilsen (Ap) foreslo at man tok kontakt med to sentrale veteraner fra distriktet for å få innspill.
4. Ordfører orienterte om notatet - Overgang til grønn fase etter godkjenning av
beslutningspunkt 2 for bygging av Stangeland skole og Stangelandshallen investeringsprosjekt
P512 Stangeland. Notatet ble utdelt i møtet:

5. Thorheim (Kl) stiltes spørsmål ved om sak om kommunale torg og parker – utleieregulativ skal
opp til ny behandling.
Rådmannen presiserte at saken er trukket ikke utsatt. Rådmannen må se på saken administrativt
og bruke tid på å kartlegge og avklare ulike elementer i saken i større grad enn det som fremgår
av saksfremstillingen. Det kan derfor ikke per nå sies om saken vil komme opp til ny behandling.

6. Thorheim (KL) ba om en orientering om det avholdte møtet med kommunaldepartementet ifm.
med Fv. 47 Åkra sør–Veakrossen.
Ordfører orienterte om at det ble avholdt et møte med kommunaldepartementet, ulike
direktorater, fylkeskommunen, fylkesmannen, politisk og administrativ ledelse. Karmøy
kommune stilte godt forberedt. Det var et effektivt og godt møte og en god befaring.
Karmøy kommune mener prinsipalt at det er feil at fylkesmannen kan komme med innsigelse, og
at den dermed skal avvises. Dette er også presisert i meklingsprotokollen med Fylkesmannen, og
vil være det departementet må ta stilling til først. Grunnen til at Karmøy kommune mener dette
er at problemstillingen allerede ble avklart da Sanner var minister, hvor han da godkjente
kommunedelplanen. Det ble da avklart at hele veitrasén skal gå som forutsatt «i dagen» uten at
det ble nevnt noe om en evt. kulvert eller tunnel.
Fylkeskommunen hadde gode innspill i møtet. Det ble blant annet vist til at det vil være galt å
belaste veiprosjektet med lengre byggetid, større naturinngrep og en større økonomisk belastning
enn det som er nødvendig. De ble videre avholdt befaring for å se på de ulike topografiske
forholdene. Det viser seg at hverken bæringen i grunn eller i berget er nok til å lage en
tunnel/kulvert. Statens vegvesen viser til Cowi sin rapport som viser til at en tunnel/kulvert
forutsetter at man må bygge lavere i terrenget, eller under myren. Dersom man skal bygge under
myren må det støpes et lokk for å opprettholde myren. Dette vil være meget kostbart. Statens
vegvesen viser videre til at det ikke er et vegprosjekt i Norge som er mer utredet enn Fv. 47 Åkra
sør–Veakrossen.
Videre anfører Karmøy kommune at prosjektet er igangsatt da det er brukt store summer allerede
på blant annet å løse ut boliger i Åkrehamn sentrum mm. Karmøy kommune har en forventning
om at departementet gir klarsignal for prosjektet. Saken ferdigbehandles i departementet hvor
ulike departementer skal gi innspill til saksfremstillingen som bli lagt frem for ministeren.
Karmøy kommune håper på et gladbudskap i slutten av mars.

Vedtak:

