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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET 27.01.2020

Forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møtet 27.01.20.

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.

Side 3 av 22

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
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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.:

Bjørn Kåre Ellingsen
20/1670

Arkiv: 153
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

17.02.2020
16.03.2020

PLANLEGGINGSMIDLER - TOMTEVALG NY SKOLE VEAVÅGEN

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret bevilger investeringsmidler på 0,5 mill. kroner i 2020 til arbeid med
beslutningsgrunnlag for tomtevalg til ny skole Veavågen. Budsjettmidlene trekkes fra
avsatt investeringsbudsjett til prosjektet i 2021 og total budsjettramme på 303 mill. kroner
holdes uendret. Endringen i 2021 innarbeides i forbindelse med rullering av
investeringsbudsjett 2021-2030.
2. I bevilgningsoversikt investering (2A) gjøres følgende endringer i 2020:
Investeringer i varige driftsmidler økes med 0,5 mill. kroner.
Kompensasjon for merverdiavgift økes med 0,1 mill. kroner.
Bruk av lån økes med 0,4 mill. kroner.
I bevilgninger investering (2B) gjøres følgende endringer i 2020:
Investeringsprosjekt Ny skole Veavågen tilføres budsjettmidler på 0,5 mill. kroner.

SAKSFRAMSTILLING

Rådmannen viser til behandling av budsjett- og økonomiplan 2019-2022 i kommunestyret
17.12.2018 (sak 139/18) hvor det i verbalpunkt 1. for investering står: Det bygges ny skole i
Veavågen. Det skal bygges en funksjonell og driftseffektiv skole. Prosess skal startes og
tomtevalg forutsettes på plass innen utgangen av 2019. Byggeplanleggingen forutsettes
startet i 2021 med mål om ferdigstillelse i 2024.
Prosess rundt tomtevalg er blitt noe forsinket på grunn av at det sent i prosessen i 2019
kom opp et nytt alternativ til tomt som var verdt å utrede. I tillegg er det viktig å ha et så
godt grunnlag som mulig for å kunne mene noe om kommende kostnader knyttet til de
ulike alternativene. Det planlegges nå for at sak om tomtevalg til ny skole Veavågen legges
frem for politisk behandling i hovedutvalg teknisk og miljø 28. april, formannskapet 4.
mai, og påfølgende kommunestyre 11. mai. Rådmannen har oppfattet det slik at tempo
skal prioriteres, og saken kan da rekke hovedutvalg teknisk og miljø, men ikke oppvekst
og kultur før formannskapet den 4. mai. Rådmannen overlater til kommunestyret å ha en
endelig mening om dette.
Investeringsprosjekt «Ny skole Veavågen» er i gjeldende økonomiplan planlagt med
oppstart i 2021 og ferdigstillelse i 2024. Vedtatt budsjettramme er på 303 mill. kroner og
prosjektet er i rød fase – behov og konseptutvikling (usikkerhetsgrad +/- 30 %).
Kalkylen på 303 mill. kroner er foreløpig og basert på at det føres opp en ny skole for 400
elever fordelt på rundt 5.400 m2 på eksisterende skoletomt. Kalkylen er videre basert på at
all bygningsmasse på dagens tomt skal saneres unntatt SFO bygningen, noe som er i tråd
med løsningen i prosjektrapporten utarbeidet av Norconsult i mai 2018.
Det jobbes nå med å utarbeide et beslutningsunderlag angående tomtealternativene. For å
kunne utarbeide nødvendig kvalitet og kostnadsestimat for de ulike alternativene vil det
være behov for å kartlegge grunnforhold, potensiell plassering og utnytting av tomt,
infrastruktur og ledningsnett, med mer. Noe av dette krever kjøp av tjenester.
Investeringsprosjektet har ikke budsjettmidler i 2020. Rådmannen foreslår derfor at 0,5
mill. kroner av investeringsbudsjett 2021 avsatt til Ny skole Veavågen flyttes til budsjett
2020 for at det skal kunne utføres nødvendige undersøkelser for å styrke
beslutningsgrunnlaget knyttet til tomtevalg for ny skole. Budsjettendringen påvirker ikke
prosjektets totalramme.
Rådmannens konklusjon:
Rådmannen anbefaler at kommunestyret fatter vedtak i tråd med forslag til vedtak som fremgår
av side 1, herunder:
1. Kommunestyret bevilger investeringsmidler på 0,5 mill. kroner i 2020 til arbeid med
beslutningsgrunnlag for tomtevalg til ny skole Veavågen. Budsjettmidlene trekkes fra

avsatt investeringsbudsjett til prosjektet i 2021 og total budsjettramme på 303 mill. kroner
holdes uendret. Endringen i 2021 innarbeides i forbindelse med rullering av
investeringsbudsjett 2021-2030.
2. I bevilgningsoversikt investering (2A) gjøres følgende endringer i 2020:
Investeringer i varige driftsmidler økes med 0,5 mill. kroner.
Kompensasjon for merverdiavgift økes med 0,1 mill. kroner.
Bruk av lån økes med 0,4 mill. kroner.
I bevilgninger investering (2B) gjøres følgende endringer i 2020:
Investeringsprosjekt Ny skole Veavågen tilføres budsjettmidler på 0,5 mill. kroner.

Rådmannen i Karmøy, 05.02.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:

SAKSPROTOKOLL - KJØP AV KORTTIDSPLASSER
Eldrerådet behandlet saken den 28.01.2020, saksnr. 4/20
Behandling:
Avd.sjef forvaltning Sigurd Gjerdevik orienterte og svarte på spørsmål.
Eldrerådet støtter enstemmig innstillingen.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar å opprette fire nye korttidsplasser på Norheim bu- og behandlingsheim
og å kjøpe fire korttidsplasser ved Bokn sjukestove av Bokn kommune.

SAKSPROTOKOLL - KJØP AV KORTTIDSPLASSER
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 28.01.2020, saksnr. 4/20
Behandling:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig innstillingen og viser til at også
eldrerådet enstemmig støttet innstillingen.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar å opprette fire nye korttidsplasser på Norheim bu- og behandlingsheim
og å kjøpe fire korttidsplasser ved Bokn sjukestove av Bokn kommune.

SAKSPROTOKOLL - KJØP AV KORTTIDSPLASSER
Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 29.01.2020, saksnr. 5/20
Behandling:
Eldrerådets og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak av 28.01.2020 utdelt.
Ekornsæter (H) foreslo:
På bakgrunn av usikkerheten vedrørende behov og dekning kort- og langtidsinstitusjonsplasser ber
hovedutvalget om en sak hvor følgende forhold vurderes frem til idriftsettelse nytt sykehjem i Skudeneshavn
(slutten av 2022):










Forventet økning behov kort- og langtidsplasser institusjoner
Forventet utvikling utskrivningsklare pasienter fra sykehus (overliggere)
I hvilken grad vil behovet for nye plasser dekkes
Hvor mange forventes på ventelister fremover i perioden
Hvor lenge må en påregne å vente for å få plass
Vil en ha tilstrekkelig dekning institusjonsplasser i perioden
Hvilke tiltak vil en evt. vurdere iverksatt ved evt. underdekning institusjonsplasser
Her er det grad av usikkerhet og hvordan vil situasjonen være ift. nevnte forhold ved
forventet og «worst case» scenario?
Effekt av velferdsteknologi?

Innstillingen med Ekornsæters tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar å opprette fire nye korttidsplasser på Norheim bu- og behandlingsheim
og å kjøpe fire korttidsplasser ved Bokn sjukestove av Bokn kommune.
På bakgrunn av usikkerheten vedrørende behov og dekning kort- og langtidsinstitusjonsplasser
ber hovedutvalget om en sak hvor følgende forhold vurderes frem til idriftsettelse nytt sykehjem
i Skudeneshavn (slutten av 2022):










Forventet økning behov kort- og langtidsplasser institusjoner
Forventet utvikling utskrivningsklare pasienter fra sykehus (overliggere)
I hvilken grad vil behovet for nye plasser dekkes
Hvor mange forventes på ventelister fremover i perioden
Hvor lenge må en påregne å vente for å få plass
Vil en ha tilstrekkelig dekning institusjonsplasser i perioden
Hvilke tiltak vil en evt. vurdere iverksatt ved evt. underdekning institusjonsplasser
Her er det grad av usikkerhet og hvordan vil situasjonen være ift. nevnte forhold ved
forventet og «worst case» scenario?
Effekt av velferdsteknologi?

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Kristine Tveit
20/939

Arkiv: H12
Sign:

Dato:

Utvalg:

Eldrerådet
Hovedutvalg helse og omsorg
Formannskapet
Kommunestyret

28.01.2020
29.01.2020
17.02.2020
16.03.2020

KJØP AV KORTTIDSPLASSER

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar å opprette fire nye korttidsplasser på Norheim bu- og behandlingsheim
og å kjøpe fire korttidsplasser ved Bokn sjukestove av Bokn kommune.

SAKSFRAMSTILLING
Bakgrunn
Karmøy kommune har i dag for få korttidsplasser ved kommunens sykehjem i forhold til
behovet. Kommunestyret vedtok derfor den 16.12.19, sak 136/19 Handlingsprogram med budsjett og
økonomiplan 2020-2023 å øke antall kortidsplasser ved Norheim bbh i 2020 med 8-10 senger.
Karmøy kommune er nå tilbudt å kjøpe fire plasser av Bokn kommune ved Bokn sjukestove.
Kapasitetsutfordringer og gjennomførte tiltak
Karmøy kommune har både i 2018 og 2019 hatt store kostnader knyttet til innbyggere som har
vært ferdigbehandlet på sykehuset, men som kommunen ikke har hatt kapasitet til å ta imot når
de er blitt meldt utskrivningsklare fra sykehuset (overliggere). Årsaken til dette er at det har vært
for få kortidsplasser ved kommunens sykehjem i forhold til behovet. Hjemmetjenesten har i den
grad det har vært faglig forsvarlig tatt i mot utskrivningsklare pasienter. Kapasiteten på
korttidsavdelingene har vært begrenset til de sengene som vi til enhver tid har hatt til rådighet.
Presset på korttidssenger har blitt ytterligere forsterket ved at kommunen har hatt en del
innbyggere som har hatt vedtak om langtidsplass, men som har fått korttidsplass i påvente av
langtidsplass. I 2019 hadde vi i gjennomsnitt til en vær tid 15 innbyggere i denne kategorien.
Kommunestyret vedtok i budsjettet for 2019 å øke kapasiteten på kortidsplasser med tre senger.
Antallet var en gjennomsnittsberegning i forhold til overliggere i første halvår 2018. Antallet
overliggere økte imidlertid betraktelig utover dette antallet i 2019. Det ble derfor våren 2019 tatt i
bruk en fjerde ekstra seng ved Norheim bbh. Det er nå ytterligre tatt i bruk 4 nye senger.
Kapasiteten er dermed samlet sett i 2019 og frem til januar økt med til sammen 8 senger.
Ytterligere kapasitetsøkning i 2020 - innretning
I budsjettet for 2020 ble det vedtatt å øke kapasiteten ved Norheim bbh ytterligere slik at en
samlet tok i bruk 12-14 nye senger innberegnet med sengene som ble opprettet i 2019. Det ble satt
av 5,7 mill. kroner til tiltaket.
I etterkant av budsjettbehandling har det vært dialog mellom Karmøy og Bokn kommuner om
mulighet for kjøp av senger. Bokn kommune har for tiden ledig kapasitet ved Bokn Sjukestove,
som består av 13 pasientrom. Fire av disse er nye og ni av rommene er nylig renovert. Bokn
kommune har fysioterapeut i 75 % stilling som også blir benyttet av pasientene ved sjukestova.
Tilsynslegen holder til i samme bygg som sjukestova. Det er dagavdeling som har åpent to dager
i uken, og her får beboere på sjukestova delta dersom det blir vurdert at de kan ha utbytte av det.
Ellers får beboere på sjukestova delta på andre aktiviteter som de kan ha utbytte av, som f.eks.
kulturell spaserstokk, foredrag/musikkinnslag, sykkeltur o.l.
Tilbudet fra Bokn kommune vurderes som et godt tilbud - både faglig og økonomisk. Ut fra en
faglig og driftsmessig vurdering anbefales det at de fire plassene ved Bokn sjukestove blir tatt i
bruk av pasienter som har fått vedtak om langtidsplass og som ligger på korttidsplass i påvente
av ledig langtidsplass.
Rådmannens vurdering

Ut fra erfaringene med økning i antall ferdig behandlede pasienter på sykehuset er det vesentlig
at kommunen legger til rette for et handlingsrom som tar høyde for at antallet kan øke mer enn
en har planlagt for i 2020. Rådmannen ser det derfor som en god løsning å kombinere opprettelse
av til sammen 8 ekstra plasser ved Norheim bbh samtidig å kjøpe fire senger ved Bokn
sjukestove. Kostnaden ved denne løsningen vil ikke bli høyere enn om en oppretter 12 ekstra
senger ved Norheim bbh. Ved å bruke de fire plassene ved Bokn sjukestove til pasienter som har
fått vedtak om langtidsplass og som ligger på korttidsplass i påvente av ledig langtidsplass, vil
en gi disse pasientene et godt tilbud i tiden de venter på langtidsplass ved et sykehjem i Karmøy.
Dersom kommunestyret slutter seg til rådmannens tilråding om kjøp av plasser vil det bli inngått
en konkret avtale med Bokn kommune.
Dersom antall ferdigbehandlede pasienter øker utover dette i 2020 og det blir behov for å øke
antall plasser ved Norheim bbh ytterligere, vil rådmannen legge fram ny sak.

Rådmannens konklusjon
Rådmannen anbefaler at kommunestyret kjøper fire plasser av Bokn kommune ved Bokn
sjukestove.

Rådmannen i Karmøy, 20.01.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.

SAKSPROTOKOLL - GODTGJØRELSER, LØNN OG UTGIFTSDEKNING
I BARNEVERNTJENESTEN
Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 29.01.2020, saksnr. 2/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar at følgende regler for godtgjørelser, lønn og utgiftsdekning skal gjelde i
barneverntjenesten fra 1. mai 2020:
1. Oppdragstakere tilknyttet barnevernet godtgjøres i tråd med hovedtariffavtalen kapittel 4,
sentral minstelønn, i henhold til kvalifikasjonskrav om utdanning, slik at det i større grad
samsvarer med satsene i nabokommunene.
Fra 1. mai 2020 blir timesatsene slik:

Oppdragstaker

Timesats kroner

Miljøarbeider

179

Tilsynsfører under samvær

179

Tilsynsfører under lovpålagt tilsyn

Fast beløp pr tilsyn 1 500
(inkludert kjøregodtgjørelse og
utgiftsdekning)

Støttekontakt
Veileder i fosterhjem

154
(min) 350
(maks) 780

Oppdragstakere tilstås utgiftsdekning ved støttekontakttiltak og miljøarbeidtiltak ut fra
vedtak. Kjøregodtgjørelse tilstås ved veiledning i fosterhjem.
2. Kommunestyret vedtar at Barneverntjenesten i Karmøy skal videreføre praksis med å følge
KS sine veiledende satser for utgiftsdekning for barn i fosterhjem og beredskapshjem.
3. Kommunestyret tar til orientering Barneverntjenesten i Karmøy sine satser for særskilt
utgiftsdekning for barn i fosterhjem og beredskapshjem, som er vedlagt saken. Leder for
barneverntjenesten får videreført myndighet til å fastsette disse satsene administrativt.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Jakob Bråtå/Kristine Tveit
19/6418
Sign:

Arkiv: F47
Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg helse og omsorg
Formannskapet
Kommunestyret

29.01.2020
17.02.2020
16.03.2020

GODTGJØRELSER, LØNN OG UTGIFTSDEKNING - BARNEVERNTJENESTEN
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar at følgende regler for godtgjørelser, lønn og utgiftsdekning skal gjelde i
barneverntjenesten fra 1. mai 2020:
1. Oppdragstakere tilknyttet barnevernet godtgjøres i tråd med hovedtariffavtalen kapittel 4,
sentral minstelønn, i henhold til kvalifikasjonskrav om utdanning, slik at det i større grad
samsvarer med satsene i nabokommunene.
Fra 1. mai 2020 blir timesatsene slik:

Oppdragstaker
Miljøarbeider
Tilsynsfører under samvær
Tilsynsfører under lovpålagt tilsyn

Støttekontakt
Veileder i fosterhjem

Timesats kroner
179
179
Fast beløp pr tilsyn 1 500
(inkludert kjøregodtgjørelse og
utgiftsdekning)
154
(min) 350
(maks) 780

Oppdragstakere tilstås utgiftsdekning ved støttekontakttiltak og miljøarbeidtiltak ut fra
vedtak. Kjøregodtgjørelse tilstås ved veiledning i fosterhjem.
2. Kommunestyret vedtar at Barneverntjenesten i Karmøy skal videreføre praksis med å følge KS
sine veiledende satser for utgiftsdekning for barn i fosterhjem og beredskapshjem.
3. Kommunestyret tar til orientering Barneverntjenesten i Karmøy sine satser for særskilt
utgiftsdekning for barn i fosterhjem og beredskapshjem, som er vedlagt saken. Leder for
barneverntjenesten får videreført myndighet til å fastsette disse satsene administrativt.

SAKSFRAMSTILLING
Bakgrunn
Den økonomiske situasjonen i kommunen er utfordrende og nødvendiggjør en grundig vurdering
av hvordan budsjettmidlene forvaltes i alle tjenesteområder. Innen barneverntjenestens
ansvarsområde har det vært en utgiftsvekst og ulik praksis mellom kommunene i godtgjøring til
oppdragstakere og utgiftsdekning. Det er behov for å harmonisere lønn og praksis for
utgiftsdekning og kjøregodtgodtgjørelse, og fastsette forutsigbare rammer.
Ulike oppdrag knyttet til barneverntjenesten
Støttekontakt, miljøarbeider, foreldreveileder, tilsynsfører, besøkshjem og fosterhjem engasjeres
etter enkeltvedtak tilpasset den enkelte families behov, og kan ha følgende funksjoner:
Forebygging/barneverntiltak i familien:
 De viktigste oppdragene i barnevernet handler om miljøarbeid, gjerne kombinert med en
veilederrolle for å bidra direkte i familien, sammen med barna og deres foreldre.
 Tilsynsførere har også en viktig rolle i det forebyggende arbeidet for å sikre barns
oppvekstmiljø.
 Støttekontakt og besøkshjem blir ellers benyttet i kombinasjon med andre tiltak i familien, ut
fra barnevernets målsetting om endringsarbeid for å bli selvhjulpne.
Omsorg/barneverntiltak utenfor familien:
 Tilsynsførere brukes som en sikkerhetsfaktor ved tilsyn når barn som bor i fosterhjem er på
besøk hjemme hos sin biologiske familie. Dette er etter vedtak fattet av fylkesnemnda, og
brukes særlig i saker med rusmisbruk. Tilsynsfører for det enkelte barn som er plassert i
fosterhjem i Karmøy kommune, er lovpålagt. Det gjelder også barn som er plassert i Karmøy
kommune fra andre kommuner.
 Fagkyndig veiledning blir knyttet til fosterhjem for å veilede familien i sin nye rolle og for å
forebygge utilsiktede flyttinger av barn.
Kontrakt som ansatt
I en høyesterettssak i 2016 (avlasterdommen) ble det gitt føringer for hvilken kontraktsform
kommunen kan inngå med de aktuelle gruppene. I noen tilfeller kan det ikke inngås avtale som
oppdragstaker, men som arbeidstaker.
I Karmøy kommune får besøkshjem midlertidige arbeidsavtaler. Dette fordi det normalt er korte
arbeidsforhold - under 3 år. Ved varighet utover 3 år, vil det inngås avtale om fast ansettelse.
I 2017 ble det fastsatt en sentral forskrift om arbeidstid for avlastere som også gjelder for
besøkshjem og avlastningshjem. De som ansettes skal ha regulert arbeidstid i tråd med forskriften
og lønnes i tråd med sentral generell særavtale (SGS 1030). For arbeid som avlaster etter
barnevernloven § 4-4 betales i 2019 minst 67 kroner pr time. Barneverntjenesten i Karmøy
praktiserer minstelønn på 67 kroner pr time.
Kontrakt som oppdragstaker

Kommunene fastsetter selv nivået på godtgjørelser til miljøarbeider, tilsynsfører, støttekontakt og
foreldreveiledere når disse er oppdragstakere. Karmøy kommunestyre behandlet sak om
godtgjørelse til oppdragstakere 22.09.2009. Etter dette har satsene blitt justert etter administrative
vedtak, og det har utviklet seg ulik praksis mellom kommunene. Se tabell nedenfor:

Timesats i kroner
Miljøarbeider
Tilsynsfører under
samvær
Lovpålagt tilsyn

Støttekontakt
Veileder i fosterhjem

Karmøy
2019

Haugesund
2019/2020

Tysvær
2019/2020

206
206

154
179

179
179

206
(4 timer pr tilsyn +
kjøregodtgjørelse
og utgiftsdekning)
206
(min) 350
(maks) 990

Fast ansatte

1 500 pr tilsyn
(inkludert
kjøregodtgjørelse
og utgiftsdekning)
154
(min) 350
(maks) 780

154
(min) 350
(maks) 780

I praksis er satsene i Karmøy noe lavere enn nabokommunene for lovpålagt tilsyn og høyere for de
andre satsene. For å harmonisere godtgjørelsene er det foreslått at Karmøy følger samme satser
som nabokommunene.
Utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse
Praksis for når det tilstås kjøregodtgjørelse og utgiftsdekning er også ulik mellom kommunene.
I Karmøy har det utviklet seg en praksis for at oppdragstakere tilstår kjøregodtgjørelse og
utgiftsdekning uavhengig av type oppdrag.
Det foreslås å endre praksis til at utgiftsdekning gis for støttekontakttiltak og miljøarbeidertiltak,
og at det skal foreligge vedtak som konkretiserer utgiftsdekningen i hver enkelt sak.
Oppdragstakere har ikke tariffregulerte rettigheter til kjøregodtgjørese slik som fast ansatte har.
Det er kun de som utfører lovpålagt tilsyn i fosterhjem, samt eksterne veiledere som skal ha
kjøregodtgjørelse. Kjøregodtgjørelse foreslås utbetalt i forbindelse med veiledningsoppdrag i
fosterhjem. Ved lovpålagt tilsyn inkluderes det i faste honoraret.
Endringsforslagene er i samsvar med praksis i Tysvær og Haugesund kommuner.
Satser for utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse
KS gir veiledende månedssatser for dekning av utgifter til kost, klær og fritidsaktiviteter for
besøkshjem og fosterhjem, som justeres 1. juli hvert år. Barneverntjenesten i Karmøy følger disse
veiledende satsene, og vil også følge dem i 2020.
Kommunen skal i tillegg dekke særskilte utgifter, som konfirmasjon, dåp mv. Satsene for særskilte
utgifter fastsettes administrativt og er samordnet med nabokommunene. Gjeldende satser for
ekstra utgiftsdekning vil bli videreført i 2020.

KS veiledende satser og Karmøy kommunes satser for særskilt utgiftsdekning følger vedlagt.
Kjøregodtgjørelse beregnes ut fra Statens satser. Det tas utgangspunkt i at alle har bombrikke og
abonnement. Ved bruk av el-bil benyttes el-bil satser.
Rådmannens vurdering
Den totale økonomiske situasjonen i kommunen er utfordrende, og det er nødvendig å redusere
utgiftene innenfor barnevern for å holde driften innenfor det som er budsjettert.
Det er store variasjoner i satser for godtgjørelse til oppdragstakere kommunene imellom. Satsene
har de siste årene vært noe høyere i Karmøy enn i Haugesund og Tysvær. Utgiftene til lønn og
utgiftsdekning har etterhvert blitt en betydelig utgiftspost i barneverntjenesten, og det er ønskelig
å harmonisere rammene med våre nabokommuner, både for å redusere kostnadene, men også for
at det skal bli en likere avlønning og likere godtgjørelser kommunene i mellom. Kommunene
konkurrerer for en hel del om de samme menneskene til å påta seg slik oppdrag, og det vurderes
som rimelig at godtgjørelsene er noenlunde like kommunene i mellom.
Ved å tilpasse lønn og praksis for utgiftsdekning til nivået i omkringliggende kommuner, vil de
samlede kostnader bli redusert.
Følgende timesatser og endring av praksis for utgiftsdekning og kjøregodtgjørelser som skissert i
saken vil gi en innsparing på om lag 600 000 kroner pr år (helårsvirkning):

Oppdragstaker
Miljøarbeider
Tilsynsfører under samvær
Tilsynsfører under lovpålagt
tilsyn

Støttekontakt
Veileder i fosterhjem

Timesats

Merknad
179 Likt Tysvær
179 Likt Haugesund og
Tysvær
1 500 pr tilsyn Likt Tysvær
(inkludert
kjøregodtgjørelse og
utgiftsdekning)
154 Likt Haugesund og
Tysvær
(min) 350 Likt Haugesund og
(maks) 780 Tysvær

KS veiledende satser for utgiftsdekning bør fortsatt følges.
Ekstra utgiftsdekning for spesielle anledninger bør fortsatt samordnes med nabokommunene og
fastsettes administrativt av leder av barneverntjenesten. Gjeldende satser bør videreføres i 2020.
Rådmannen vil følge med på regjeringens oppfølging av NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem,
og det kan bli aktuelt å endre praksis på grunn av signaler i denne på et senere tidspunkt. Det
forventes ny barnevernlov i 2021, og ved lovendring vil det evt komme en ny sak.
Rådmannens tilråding

Rådmannen ser at det både er behov for generell innsparing og harmonisering av satser, og tilrår
at kommunestyret fastsetter nye satser for oppdragstakere i barneverntjenesten og endret praksis
for utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse i tråd med rådmannens forslag til vedtak.

Rådmannen i Karmøy, 17.01.2020.

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
1. HTA kap 4
2. KS veiledende satser for utgiftsdekning i forsterhjem og besøkshjem
3. Karmøy kommunes satser for særskilt utgiftsdekning for barn i fosterhjem og
beredskapshjem

Satser for særskilt utgiftsdekning for
barn i fosterhjem og beredskapshjem
KS har utarbeidet veiledende satser for utgiftsdekning for barn i fosterhjem og
beredskapshjem. Barneverntjenesten i Karmøy kommune følger de veiledende satsene, med
følgende tillegg for særskilte utgifter:
 Konfirmasjon: Utgiftsdekning inntil 3 x KS-månedssats for barn som er 15 år og eldre
(for tiden 7980 kroner) – må ha kostnadsoverslag og dokumentasjon.
 Dåp: Vurderes i hvert enkelt tilfelle, max 5000 kroner - må ha kostnadsoverslag og
dokumentasjon.
 PC til videregående skole: Dekker det minstebeløpet som skole-PC anbefalt av
fylkeskommunen koster. Dersom elev ønsker å oppgradere til annen maskin, må
mellomlegget dekkes av eleven/foresatte.
 Etablering i fosterhjem: Inntil 3 x KS-månedssats, men i noen tilfeller må en vurdere
høyere sats som bl.a. ved nyfødt eller barn som ikke har noe med seg inn i fosterhjemmet.
 Samværsutgifter: Barneverntjenesten dekker reise- og overnattingsutgifter dersom dette
tilkommer foreldre som skal ha samvær.
 Barnehage og SFO: Barneverntjenesten dekker utgifter til barnehage og SFO for
fosterbarn, når det vurderes nødvendig. Dersom det er krevd betaling for mat i
barnehage og SFO, er dette noe fosterhjemmet må dekke.
 Husleie og livsopphold: Barneverntjenesten dekker i utgangspunktet ikke stønad til
husleie eller livsopphold, da dette er ytelser som en må søke hos NAV/Statens Lånekasse.
Dersom det handler om å få bosatt ungdommer i en overgang til NAV overtar, kan det
gjøres individuelle vurderinger for en kort periode(1-3 mnd).
 Etableringsstønad: Det gis etableringsstønad inntil 5 000 kroner til ungdommer som
flytter for seg selv etter opphold i institusjon eller fosterhjem, og som ikke har annen
økonomisk hjelp eller oppsparte midler.
 Tannregulering: Dekkes for ikke kosmetiske tilfeller etter godkjenning av overtannlegen.
 Briller/linser: Dekkes etter anbefaling fra optiker, med rimeligste alternativ.
Maxpris på innfatning kr.1 000.
 Psykolog: Egenandel offentlig psykolog dekkes frem til oppnådd frikortgrense for
ungdom mellom 18 og 23 år.
Ekstra utgiftsdekning belastes budsjettpost 1470, som i budsjettet for 2020 er på 4,6 mill.
kroner.
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SØKNAD OM FORNYELSE AV VINMONOPOLETS SALGSBEVILLINGER I KARMØY
KOMMUNE - 2020 - 2024

Rådmannens forslag til vedtak:
Karmøy formannskap innvilger AS Vinmonopolet salgsbevilling for alkoholholdig drikk i
gruppe 2 og 3: Drikk som inneholder mellom 4,7 og 60 volumprosent alkohol for utsalgsstedene:
AS Vinmonopolet Karmøy, Kopervik
AS Vinmonopolet Karmøy, Oasen

Austre Karmøyveg 130, 4250 Kopervik
Austbøvegen 16, 5542 Karmsund

Utsalgsstedene godkjennes i henhold til alkohollovens § 3.3. Videre gis det fortsatt godkjenning
for selvbetjente utsalgssteder.
Åpningstiden for Vinmonopolets utsalgssteder fastsettes av departementet.
Salgsbevillingene gjelder for bevillingsperioden 01.07.2020 – 30.06.2024.

SAKSFRAMSTILLING
AS Vinmonopolet ved Joralf Sætran, konst.direktør kjededrift og –utvikling søkte i desember
2019 om fornyelse av salgsbevillingene i Karmøy da eksisterende bevillinger opphører
01.07.2020.
Søknaden gjelder salgsbevilling for brennevin, vin og øl med høyere alkoholinnhold enn 4,7
volumprosent (sterkøl) for utsalgsstedene i Karmøy; Austre Karmøyveg 130, 4250 Kopervik og i
Oasen, Austbøvegen 16, 5542 Karmsund.
Historikk:
Karmøy kommunestyre vedtok 28.09.1999 at det skulle gis salgsbevilling for brennevin, vin og
sterkøl til AS Vinmonopolet for utalgssted på Karmøy. Videre godkjente formannskapet den
21.01.2003 at det ble innført selvbetjent vinmonopolbutikk i Karmøy kommune i utsalgsstedet i
Austre Karmøyveg 130, 4250 Kopervik på bakgrunn av at bestemmelsene om at kravet til
salg/utlevering av brennevin, vin og sterkøl skulle skje over disk opphørte 15.11.2001.
Bevillingen har senere blitt fornyet flere ganger og inneværende bevillingsperiode utløper
30.06.2020.
Den 10.02.2015 vedtok kommunestyret at det skulle gis salgsbevilling til nytt utsalgssted for
vinmonopol i Karmøy og den 12.05.2015 godkjente kommunestyret utsalgsstedet i Austbøvegen
16 på Oasen, 5542 Karmsund. Bevillingsperioden utløper 30.06.2020.
I 2018 søkte AS Vinmonopolet om endring av beliggenhet for utsalgssted i Kopervik til Bygnes
senter. Formannskapet fattet følgende enstemmige vedtak den 17.12.2018, saksnr 161/18 etter
2. gangsbehandling:
1. Formannskapet avslår søknaden fra Vinmonopolet om ny beliggenhet til Bygnes senter, gnr 66, bnr 357.
2. Vinmonopolet bes om å lokalisere seg sentralt i Kopervik.
Etter dette ble det eksisterende utsalgsstedet i Kopervik pusset opp og ominnredet og
foreliggende søknad for Kopervik gjelder derfor lokalet i Austre Karmøyveg 130, 4250 Kopervik.
Rådmannens kommentarer/konklusjon:
Rådmannen anbefaler at søknaden om fornyelse av salgsbevillingene for brennevin, vin og
sterkøl (alkoholholdig drikk i gruppe 2 og 3) fornyes for bevillingsperioden 01.07.2020 –
30.06.2024 for begge utsalgsstedene i Karmøy kommune.
Vinmonopolets åpningstid fastsettes av departementet.

Rådmannen i Karmøy, 03.02.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
Søknad om fornyelse av Vinmonopolets salgsbevilling

Karmøy kommune

Deres ref:

Vår ref:

Direkte innvalg:

Dato:
desember 2019

Søknad om fornyelse av Vinmonopolets salgsbevilling
Bevillingsperioden for Vinmonopolets bevilling til salg av brennevin, vin og øl med høyere
alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent (sterkøl) i Karmøy kommune utløper 30.06.2020.
Vi søker med dette om fornyet salgsbevilling for perioden fra 01.07.2020 til 30.06.2024 jfr.
Alkoholloven § 1 – 6, for våre butikker med adresse:
AS Vinmonopolet Karmøy, Kopervik
AS Vinmonopolet Karmøy, Oasen

Austre Karmøyveg 130
Austbøvegen 16

4250 KOPERVIK
5542 KARMSUND

I ht nevnte paragraf, dvs § 1-6 tredje ledd, kan kommunen beslutte at bevillinger etter første og
annet ledd likevel ikke skal opphøre, men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med
opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.
Dersom kommunen viderefører Vinmonopolets salgsbevilling uten krav til søknad ber vi om
tilbakemelding på dette.
Vi imøteser underretning om kommunens bevillingsvedtak.
Vennlig hilsen

Joralf Sætran
Konst. direktør kjededrift og -utvikling

AS Vinmonopolet Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo | Postboks 6953 St. Olavsplass, N-0130 Oslo Telefon +47 22 01 50 00,
e-post: kundesenter@vinmonopolet.no Bank 4201 07 10027, Foretaksregisteret NO 817 209 882 MVA, www.vinmonopolet.no
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KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2023

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet vedtar forslag til kommunal planstrategi for perioden 2020 – 2023, jf.
plan- og bygningsloven § 10-1.
2. Forslaget legges ut til offentlig ettersyn. Forslaget oversendes statlige og regionale
organer samt nabokommuner til uttalelse, jf. plan- og bygninglovens § 10-1, andre ledd.

KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2023
Bakgrunn
Kapittel 10 i plan- og bygningsloven omhandler kommunal planstrategi.
I § 10-1 heter det:
”Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter
konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en
drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig
arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov
i valgperioden.
Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og
regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og
allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres
offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.
Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av
denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan
herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i
valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves”.

Om kommunal planstrategi
Planstrategiens hensikt er å belyse kommunens planbehov innenfor kommunestyreperioden, det
vil si hvilke planoppgaver kommunen bør igangsette eller videreføre de neste tre til fire år. Dette
bidrar til økt forutsigbarhet i kommunens planleggingsarbeid og gir en forståelse av
ressursbehovet knyttet til planlegging i perioden.
I all hovedsak er det opp til den enkelte kommune å avgjøre planstrategiens struktur, omfang,
innhold og fokusområder. Det eneste kravet som loven stiller er at kommunen må ta stilling til
om kommuneplanen skal revideres eller videreføres. En eventuell kommuneplanrevisjon kan
omfatte deler av planen; bare arealdel eller samfunnsdel eller deler av disse planene. Alternativt
kan kommunestyret vedta en fullstendig revisjon der samfunnsdel og arealdel i sin helhet blir
revidert.
Planstrategiarbeidet bør vurdere kommunens utfordringer som organisasjon og samfunn, og
planstrategien bør konkludere med hvilke planoppgaver som skal prioriteres innenfor
kommunestyreperioden. I tillegg skal planstrategien ta nasjonale og regionale hensyn. Det vil si
at Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv «Nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging» skal være en sentral del av grunnlaget for planstrategien.
Det må understrekes at planstrategien ikke er en plan, men et retningsgivende dokument. Det er
først i kommuneplanen, kommunedelplaner, sektor- og temaplaner og andre
styringsdokumenter at konkrete mål, strategier og tiltak behandles og vedtas.

Prosess
Det administrative arbeidet med forslag til planstrategi, har vært organisert i en tverretatlig
gruppe. Gruppen har vært sammensatt av medarbeidere fra rådmannens plan og strategistab og
etatene. Rådmannens stab har hatt hovedansvaret for å koordinere, produsere og ferdigstille
planstrategidokumentet, mens etatenes ansvar har vært å følge opp sine respektive sektorer og
fagområder. Arbeidet har resultert i en anbefalt prioritering av planoppgaver i inneværende
kommunestyreperiode slik det framgår av forslaget til planstrategi.
I arbeidet med å prioritere planoppgavene, har det vært lagt avgjørende vekt på å knytte
planstrategien til budsjett og økonomiplan. Forslag til planer som ikke har dekning i personell
eller budsjett, er ikke tatt med som en del av forslag til planstrategi.

Oppbygning av planstrategien
Følgende tema er vurdert i planstrategien:
 Demografi
 Folkehelse
 Samfunnsplanlegging og arealforvaltning
 Samferdsel og transport
 Teknisk infrastruktur
 Samfunnssikkerhet og beredskap
 Næringsliv
 Oppvekst og utdanning
 Kultur og kulturvern
 Helse og omsorg
 Klima, energi, miljø og natur
 Kommunen som organisasjon
Planstrategien inneholder 12 tema knyttet til kommunen som samfunn og organisasjon. Ti av
temaene er forankret i virksomhetsområdene til kommunens etater og sentraladministrasjon.
De to øvrige temaene, nemlig folkehelse og demografi, er sektorovergripende tema. Temaene kan
ikke knyttes direkte til kommunens etater, men vil likevel ha stor innvirkning på
samfunnsutvikling og kommunal tjenesteproduksjon i Karmøy.
Planstrategien 2020 - 2023 skal styrke koplingen mellom kommunens planbehov, administrative
ressurser og økonomi. Det vil derfor være viktig å skape sterkere sammenheng mellom
planstrategi og økonomiplan. Planstrategiens temainndeling har derfor en oppbygning som er
sammenlignbar med økonomiplanens sektorinndeling.

Medvirkning og offentlig ettersyn
Formannskapet og gruppelederne for partiene i kommunestyret, hadde en egen samling den
27.01. der arbeidet med planstrategi og det framtidige arbeidet med overordnet planlegging ble
drøftet.

Rådmannen orienterte om at det i planstrategien vil bli foreslått at det blir gjennomført en
fullstendig revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Dessuten ble det foreløpige
forslaget til andre planarbeider presentert. Forslaget til planstrategi som nå blir lagt fram, er i
stor grad sammenfallende med det som ble presentert den 27.01.
I loven er det ikke stilt krav om at forslag til planstrategi skal legges ut til offentlig ettersyn. For å
ivareta lovens intensjon om medvirkning i arbeidet, har rådmannen valgt å legge forslaget ut til
offentlig ettersyn parallelt med at offentlige organer og nabokommunene får forslaget til
uttalelse.
Når uttalelser og øvrige synspunkter på forslaget foreligger, vil rådmannen utarbeide et endelig
forslag til planstrategi som blir gjort offentlig kjent minst 30 dager før kommunestyrets
behandling. Jf. bestemmelsen i plan- og bygningslovens § 10-1.
Denne offentliggjøringen av forslaget i to trinn vil sikre muligheten for medvirkning for
allmennheten samtidig som det gir kommunestyrets endelige vedtak om planstrategien en
politisk forankring.
Planlagt framdrift for arbeidet med planstrategien er vedlagt.
Rådmannens konklusjon
På bakgrunn av det som er sagt over og vedlagte forslag til planstrategi, vil rådmannen anbefale
at forslaget legges ut til offentlig ettersyn.

Rådmannen i Karmøy, 28.01.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
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1. INNLEDNING
BAKGRUNN
I plan- og bygningsloven § 10-1 heter det blant annet:
«Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter
konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør
omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling,
herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en
vurdering av kommunens planbehov i valgperioden».
KOMMUNAL PLANSTRATEGI
Hensikt
Planstrategiens hensikt er å belyse kommunens planbehov innenfor kommunestyreperioden.
Med andre ord skal dokumentet si hvilke planoppgaver kommunen bør igangsette eller
videreføre de neste tre til fire år. Hvis planstrategien blir brukt på tiltenkt måte, vil dette
bidra til mer forutsigbarhet i kommunens planarbeid og en sterkere sammenkobling av de
ulike plandokumentene i det kommunale planverket. I tillegg skapes det en bedre oversikt
for hvordan kommunens administrative og økonomiske ressurser kan forvaltes i løpet av
kommunestyreperioden. Dersom en likevel velger å endre eller avvike fra vedtatt
planstrategi, bør dette være en velbegrunnet beslutning.
Virkning
Planstrategien er et retningsgivende dokument og har ikke direkte rettsvirkning. Av den
grunn er det ikke grunnlag for andre myndigheter til å fremme innsigelser mot en
kommunal planstrategi. Det må også understrekes at planstrategien ikke er en plan. Det er
først i kommuneplanen, kommunedelplaner, sektor- og temaplaner og andre
styringsdokumenter at konkrete mål, strategier og tiltak behandles og vedtas.
Innhold
Planstrategiens hovedhensikt er å vise hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i
løpet av kommunestyreperioden. I arbeidet bør en vurdere kommunens utfordringer som
organisasjon og samfunn. Følgelig bør prioriteringen av planoppgaver reflektere dette
utfordringsbildet som tegnes opp i strategidokumentet. Ettersom det er store variasjoner på
landsbasis blant kommunenes utfordringer og behov, er det ikke krav om at planstrategien
skal utarbeides og struktureres etter en fastlagt mal. Plan- og bygningsloven legger likevel
noen føringer for innholdet i planstrategien. Av konkrete oppgaver skal planstrategien
vurdere planbehov i henhold til samfunnsmessige utfordringer, kommunens eget behov (pbl
§ 10-1), regionen i helhet (pbl § 7-1) samt interkommunalt plansamarbeid (pbl § 9-1). Som et
minimumskrav skal planstrategien ta stilling til om kommuneplanen skal revideres i løpet av
kommunestyreperioden.
For øvrig sier plan – og bygningsloven § 3-1 at planlegging skal være realistisk og ikke
kompliseres utover dette: «Planleggingen skal bygge på økonomiske og andre
ressursmessige forutsetninger for gjennomføring og ikke være mer omfattende enn
nødvendig».
1

Prosess og medvirkning
Når kommunen utarbeider planstrategi, skal det innhentes synspunkter fra statlige og
regionale myndigheter samt nabokommuner. Forslag til vedtak av planstrategien skal
offentliggjøres minst 30 dager i forkant av endelig behandling i kommunestyret.
Kommunen skal innhente synspunkter fra statlige og regionale myndigheter samt
nabokommuner. Intensjonen er å skape samhandling mellom nasjonale forventninger til
planleggingen, kommende planoppgaver og allerede vedtatte planer, som gjerne krysser
kommune – og fylkesgrenser. Kommunen bør legge opp til bred medvirkning og allmenn
debatt på lokalt nivå, men dette er ikke et krav, jf. pbl § 10-1.

OVERORDNEDE FØRINGER
Nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging
Hvert fjerde år skal regjeringen utarbeide nasjonale
forventninger til regional og kommunal planlegging.
De nasjonale forventningene har som hensikt å fremme
en bærekraftig utvikling igjennom felles,

Figur 1: Nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging 2019-2023. Kilde:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet.




retningsgivende målsettinger for stat, fylke og
kommune. «Nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging 2019-2023» er utarbeidet av
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og ble
vedtatt ved kongelig resolusjon 14.05.2019. Dokumentet
inneholder totalt femtisju separate forventninger
innenfor følgende fire hovedtema:

Planlegging som verktøy for
helhetlig og bærekraftig utvikling.
Vekstkraftige regioner og
lokalsamfunn i hele landet.




Bærekraftig areal- og
samfunnsutvikling.
Byer og tettsteder der det er godt å
bo og leve.

Til forskjell fra tidligere versjoner av dokumenter, er det i inneværende periode et særlig
fokus på at FNs bærekraftmål skal legges til grunn i planleggingen:
«Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal
være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i
Norge. Det er derfor viktig at bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for
samfunns- og arealplanleggingen».
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Figur 2: FNs 17 bærekraftmål. Kilde: FN-sambandet (www.fn.no).

Figur 3: Regional planstrategi for Rogaland
2017-2020. Kilde: Rogaland fylkeskommune.

Regional planstrategi
I hver fylkestingsperiode, og seneste ett år etter
konstituering, skal fylkestinget utarbeide og vedta
regional planstrategi. Den regionale planstrategien skal
utarbeides i samarbeid med kommuner, statlige organ
samt organisasjoner og institusjoner som blir berørt av
planarbeidet. Innenfor det fylkeskommunale
plansystemet oppfyller regional planstrategi en
tilsvarende funksjon som kommunal planstrategi
innenfor det kommunale plansystemet. Planoppgavene
som inngår i den regionale planstrategien kan i mange
tilfeller ha betydning for planleggingen som foregår i
kommunene. Gjeldende regional planstrategi for
Rogaland ble vedtatt i fylkestinget 26.04.2016. Ny regional
planstrategi for inneværende fylkestingsperiode forventes
ferdigstilt i løpet av 2020.

Interkommunalt plansamarbeid
I enkelte situasjoner kan det være hensiktsmessig at to eller flere kommuner samarbeider om
å utarbeide planer. Interkommunalt plansamarbeid kan igangsettes som gjennomføring av
regional planstrategi. Regional planmyndighet eller statlige myndigheter kan anmode
kommunene om å innlede et slikt samarbeid når det anses som nødvendig for å ivareta
hensyn og løse oppgaver som går utover den enkelte kommune.
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PLANSTRATEGI OG DET
KOMMUNALE PLANSYSTEMET
Hvert år skal det tas stilling til
hvordan planoppgavene og
prosjektene i planstrategien skal
oppfølges, prioriteres og tildeles
ressurser. Dette skjer gjennom
kommuneplanens handlingsdel og
økonomiplan samt årsbudsjett. I
overgangen til neste
kommunestyreperiode vil
kommunens økonomi og
ressurssituasjon være en viktig
ramme for utarbeidelsen av ny
planstrategi.
Figur 4: Det kommunale plansystemet. Kilde: Miljødepartementet.

FOLKEHELSEARBEIDET OG KOMMUNAL PLANSTRATEGI
Folkehelseloven § 5 sier blant annet at kommunen skal ha en skriftlig oversikt over
helsetilstanden i befolkningen samt de negative og positive faktorer som påvirker. Videre
sier folkehelseloven § 6 at denne oversikten skal inngå som grunnlag for arbeidet med
planstrategi og at en beskrivelse av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i selve
strategidokumentet.
KUNNSKAPSGRUNNLAG
Planstrategien bygger på en rekke ulike kilder i form av kartlegginger, utredninger,
plandokument, statistikk, saksframlegg osv. Noen viktige dokumenter i denne
sammenhengen er:
-

Oversiktsdokument for folkehelse 2020-2023.
Diverse plandokument som er utarbeidet i kommunestyreperioden 2015-2019.
Diverse utredninger, saksframlegg og kunnskapsdokument.
Statistisk sentralbyrås statistikkbank.
Perspektivmeldingen 2017.

En mer utfyllende liste av kunnskapsgrunnlaget som er brukt i arbeidet med planstrategien
fremgår av kapittelet for kildehenvisninger.
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REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR KARMØY
Kommuneplanen kan enten revideres delvis eller fullstendig. Delvis revisjon innebærer at
samfunnsdelen eller arealdelen revideres. Fullstendig revisjon innebærer en revisjon av både
samfunnsdelen og arealdelen.
Gjeldende kommuneplan ble fullstendig revidert i løpet av kommunestyreperioden 20112015. Kommuneplanen, både samfunnsdel og arealdel, ble vedtatt 16.06.2015. Med bakgrunn
i at kommuneplanen var nylig vedtatt, og fordi man ønsket å prioritere andre planoppgaver i
perioden, ble det på daværende tidspunkt vurdert som lite hensiktsmessig å igangsette en ny
kommuneplanrevisjon i den etterfølgende kommunestyreperioden 2015-2019.
Gjeldende kommuneplan er nå inne i sin tredje kommunestyreperiode som kommunens
overordnede styringsdokument for samfunnsplanlegging og arealdisponering. Ettersom
kommuneplanen har forblitt uendret over et så langt tidsrom, er det nå flere momenter som
taler for en kommuneplanrevisjon. De viktigste årsakene er følgende:








Det har skjedd en rekke endringer i relevante lovverk og tilhørende forskrifter,
herunder plan- og bygningsloven samt kommuneloven.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet et nytt sett nasjonale
forventninger til planleggingen for perioden 2019-2023.
Det er vedtatt en rekke planer og styringsdokument med føringer som bør vurderes
innarbeidet i kommuneplanen. Dette gjelder både planer og styringsdokumenter som
er utarbeidet av kommunen og fylkeskommunen.
Det bør gjøres en ny vurdering av kommunens framtidige arealbehov med bakgrunn
i de siste års lokale samfunnsutvikling.
Det er behov for å utarbeide en moderne og oppdatert samfunnsdel som i sterkere
grad oppfyller sin rolle som styringsdokument.
Det er behov for å skape sterkere koblinger i mellom kommuneplanens samfunnsdel
og budsjett og økonomiplan.

For å styrke kommuneplanens funksjon som kommunens viktigste styringsverktøy, bør både
samfunnsdelen og arealdelen oppdateres med hensyn til endringer og utvikling i lovverket,
planverket samt Karmøy kommune som samfunn og organisasjonen.
Det anbefales at det igangsettes en fullstendig revisjon av kommuneplanen i inneværende
kommunestyreperiode. I kommuneplanarbeidet bør samfunnsdelen gis høy prioritet og
ferdigstilles før arealdelen.
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OPPBYGNING AV PLANSTRATEGIDOKUMENTET
Planstrategien inneholder 12 tematiske kapitler knyttet til kommunen som samfunn og
organisasjon. Ti av temaene er forankret i virksomhetsområdene til kommunens etater og
sentraladministrasjon. De to resterende temaene, nemlig demografi og folkehelse, er
sektorovergripende tema. Demografi og folkehelse er tematikk med stor innvirkning på
samfunnsutvikling og tjenesteproduksjon, uavhengig av hvordan den kommunale
virksomheten er delt inn. Av den grunn må alle etatene ta hensyn til tematikken i sitt arbeid.
Hvert tema er bygd opp etter samme mal. Utviklingstrekk er en kort beskrivelse av et
avgrenset aspekt av samfunnsutviklingen eller den kommunale virksomheten. For enkelte
av disse områdene er det utarbeidet planer eller styringsdokumentet. I andre tilfeller er
saken eller tematikken ikke innarbeidet i egne plandokument. Viktige utfordringer og
planbehov: Utfordringer er en oppsummering av det sentrale innholdet i seksjonen for
utviklingstrekk. Planbehov peker på de konkrete planer eller styringsdokument som er
koblet til de utfordringer som er trukket frem. Alle planer som er oppført under planbehov i
hvert av de 12 tematiske kapitlene, er opplistet i kapittel 13 «Prioriterte planer».
Planstrategien 2020-2023 skal styrke koblingen mellom kommunens planbehov,
administrative ressurser og økonomi. Det vil derfor være viktig å skape en sterk
sammenheng mellom planstrategi og økonomiplan. Økonomiplanen deler kommunens
samlede ansvar og drift inn i 18 sektorer. Dette reflekterer i stor grad Statistisk sentralbyrås
kategorier for KOSTRA-funksjoner. Planstrategien er utarbeidet med en oppbygning som er
sammenlignbar med budsjett og økonomiplanens sektorinndeling.
Temainndeling
i økonomiplan

Administrasjon

Kommunen som organisasjon
Oppvekst og utdanning

Helse
Omsorg

Helse og omsorg
Sosial
Barnevern
Nærmiljø
Miljø, klima og naturvern
VAR
Forvaltning
Teknisk infrastruktur
Bolig
Næring
Brann og ulykkesvern
Samferdsel
Samferdsel og transport
Tabell 1: Koblingene mellom budsjett og økonomiplan og planstrategi. Kilde. Karmøy kommune.

Folkehelse

Kultur og kulturvern

Demografi

Økonomi
Barnehage
Skole
Idrett
Kultur
Livssyn

Temainndeling i kommunal planstrategi
Enkeltvise
Sektorovergripende
Samfunnsplanlegging og arealforvaltning
Samfunnssikkerhet og beredskap
Næringsliv
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2. DEMOGRAFI
UTVIKLINGSTREKK
Folketallsutvikling 2000-2019
I årene 2000-2019 har Karmøys
folketall økt fra ca. 37 000 til 42 160
innbyggere. Dette utgjør en vekst på
vel 5 200 innbyggere. I løpet av de
siste to tiår har kommunen vekselvis
opplevd perioder med voksende og
utflatende folketall. Fra og med 2015
har folketallet i kommunen derimot
kun økt med 100 innbyggere - et
tydelig tegn på at Karmøy er inne i en
periode med utflatende utvikling.

Foto: Sævar Solheim.

Det er vanlig å dele Karmøy inn i 5
administrative soner. Denne
37567
36971
inndelingen er også et godt
utgangspunkt for å analysere
samfunnsutviklingen i kommunens
ulike delområder. I 2019 var rundt 29
100 (69 %) av Karmøys innbyggere
2000
2005
2010
2015
2019
bosatt i sone 2, 3 og 5, mens resterende
Figurer 5 og 6: Folketallsutvikling i Karmøy (høyre) og illustrasjon
13 100 (31 %) var bosatt i sone 1 og 4.
av soneinndelingen i Karmøy (venstre). Kilde: Statistisk
For perioden 2000-2019 har en
sentralbyrå og Karmøy kommune.
overveldende del (99,5 %) av
kommunens samlede folketilvekst vært konsentrert i sone 2, 3 og 5. Den største veksten har
skjedd i sone 2 og 5, både i absolutt og relativ forstand. Sone 3 har også opplevd en markant
økning i folketallet. I sone 1 og 4 har derimot folketallet vært forholdsvis stabilt og uendret
igjennom hele perioden. Utviklingsmønsteret som skisseres her har pågått over flere tiår.
Folketallsutvikling i Karmøy 2000-2019
39624

42062

42161

Framtidig folketallsutvikling
Ifølge de siste framskrivingene fra Statistisk sentralbyrå (2018) vil Karmøy mest sannsynlig
oppleve vekst igjennom hele perioden 2020-2040. Veksten er derimot av et vesentlig mindre
omfang enn det som en forestilte seg i framskrivingene fra første halvdel av forrige tiår (for
eksempel SSBs framskrivinger fra 2012, 2014 og 2016). Årsakene til dette i en demografisk
sammenheng er kompliserte, men kan oppsummeres til å være gradvis lavere fødselstall og
mindre fødselsoverskudd, større innenlands utflytting enn innflytting samt redusert
arbeidsinnvandring. Kombinasjonen av disse variablene skaper en situasjon med utflatende
utvikling i folketallet.
Med utgangspunkt i framskrivingene for scenarioet «middels nasjonal vekst», som også
regnes som hovedalternativet av Statistisk sentralbyrå, er Karmøys folketall anslått til å være
rundt 43 000 i 2030 og 43 800 i 2040. Det påpekes at det alltid er usikkerhet knyttet til
demografiske framskrivinger. Eksempelvis sier framskrivingene for scenarioene for «lav
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nasjonal vekst» og «høg nasjonal vekst» at Karmøys folketall i 2040 vil være mellom 41 500
og 46 900 – en forskjell på rundt 5 000 innbyggere.
Når det gjelder framskrivinger i Karmøys delområder, vil den utviklingen som har pågått
over flere tiår sannsynligvis også fortsette i tiden frem mot 2040. Dette betyr at det meste av
folketilvekst vil fordeles til sone 2, 3 og 5. I sone 1 og 4 vil folketallet enten forbli stabilt eller
svakt reduseres.
Innvandring
I løpet av perioden 2000-2019 har innbyggere med innvandrerbakgrunn økt fra ca. 1 200 til
ca. 4 300 personer. Innvandrerandelen i Karmøys befolkning har i løpet av denne perioden
økt fra 3,2 % til 10,5 %. Innvandring har også vært en av hovedårsakene til folketallsveksten i
Karmøy i gjennom de to siste tiårene, og en viktig årsak til at kommunen ikke har opplevd
en befolkningsnedgang de siste 5 årene. Faktisk har omtrent halvparten av Karmøys samlede
folketilvekst i perioden 2000-2019 vært utgjort av innvandring, i hovedsak gjennom
arbeidsinnvandring. Det er likevel slik at innvandringen til Karmøy og Haugalandet er
betydelig redusert i løpet av de siste årene.
Aldersfordeling i nåtid og framtid
Karmøy har opplevd, med unntak av 2002 og 2019, vedvarende folketilvekst. Kommunens
befolkning er derfor enda forholdsvis ung i forhold til de fleste kommuner i Rogaland og
Norge. Dette medfører også en lavere andel personer i pensjonsalder samt en høyere andel
personer i arbeidsfør alder. I de kommende tiår vil det derimot skje en gradvis forskyvning i
befolkningens aldersfordeling i samtlige av landets kommuner. Med utgangspunkt i
Statistisk sentralbyrås framskrivninger for middels nasjonal vekst for 2020-2040, vil de
langsiktige utviklingstrekkene i Karmøys befolkning være reduksjon i andel unge, reduksjon
i andel personer i arbeidsfør alder og økning i andel pensjonister. Implikasjonene av en slik
utvikling vil være reduserte skatteinntekter grunnet færre innbyggere i arbeidsfør alder.
Samtidig vil den voksende andelen eldre i befolkningen medføre økte kostnader og behov
for tjenester i eldreomsorgen.
VIKTIGE UTFORDRINGER OG PLANBEHOV
Utfordringer

Planer og styringsdokumenter

Utflatende utvikling i folketallet og
negativ vekst i enkelte av kommunens
delområder.

Demografi danner nødvendigvis ikke
grunnlaget for egne planer, men utgjør
ofte en sentral komponent i planbehovet
innenfor en rekke sektorer og
sammenhenger. Eksempelvis med tanke
på behovet for investeringer innen
kommunale driftsoppgaver og tjenester
eller utbygging.

Sikre fremtidig folketallsvekst i
kommunen, for eksempel igjennom
utvikling av nye arbeidsplasser.
Kommunen og regionen er avhengig av
tilflytting for å opprettholde folketallet.
«Eldrebølgen» - Antallet eldre vokser
fortere enn antallet arbeidsføre personer.
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3. FOLKEHELSE
UTVIKLINGSTREKK
Føringer i folkehelsearbeidet
Folkehelsearbeidet har gradvis utviklet
seg fra bekjempelse av epidemier og
smittsomme sykdommer på 1800-tallet,
til sykdommer relatert til levevaner
utover 1900-tallet, til å ha
oppmerksomheten rettet mot et bredt
sett av faktorer som påvirker helsen
etter 2000. Individuelle livsstilsvalg er
fortsatt viktig for helsen, men generelle
samfunnsforhold, levekår,
Foto: Karmøy kommune.
arbeidsforhold og sosialt nettverk er
også viktige faktorer. Siden
påvirkningsfaktorene for helse er mangfoldige og i vekselspill med hverandre, er det viktig
at folkehelsearbeidet har et tydelig rammeverk som sikrer en systematikk i møte med
utfordringene. Lov om folkehelsearbeid fra 2012 er et slikt rammeverk.
Folkehelseloven regulerer det systematiske folkehelsearbeidet som kommunen har plikt til å
drive. Folkehelseloven § 3 definerer folkehelse som: ”befolkningens helsetilstand og hvordan
folkehelse fordeler seg i befolkningen”. God helse innebærer at hver enkelt har overskudd til
å mestre hverdagens krav. Lovens formål er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer
folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Loven setter krav til politisk forankring
av folkehelsearbeidet og for en langsiktig og systematisk innsats. Et systematisk
folkehelsearbeid innebærer at kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden i
befolkningen, og de faktorer som påvirker helsetilstanden. Dette innebærer en løpende
oversikt (kontinuerlig arbeid), samt en skriftlig oversikt over helsetilstanden hvert fjerde år.
Denne kunnskapen og identifiserte folkehelseutfordringer skal legges til grunn i arbeidet
med planstrategien og øvrige kommunale planer. Folkehelseloven er tett koblet opp mot
plan- og bygningsloven, som er det generelle regelverket for å fremme bærekraftig utvikling
til det beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner, og legger føringer for
forhold der menneskene lever og bor. Folkehelsepolitikk handler om å legge til rette for den
enkelte gjennom en samfunnsutvikling som gir gode betingelser for helse, men det må være
en balanse mellom felleskapets ansvar for befolkningens helse og den enkeltes ansvar for
egen helse. Folkehelseloven bygger på fem grunnleggende prinsipper for folkehelsearbeidet;
prinsippene om å utjevne sosiale helseforskjeller, «helse i alt vi gjør», bærekraftig utvikling,
føre-var og medvirkning.
Sosiale helseforskjeller
Helse er ulikt fordelt mellom sosiale grupper i befolkningen. Sosial ulikhet i helse er et
resultat av ulikheter i de forholdene en blir født i, vokser opp med, lever og arbeider i, samt
forholdene en aldres i. Et gjennomgående trekk er at de med lavest sosioøkonomisk status
(utdanning, arbeid og økonomi) har en dårligere helse. Dette ser vi også i Karmøy kommune.
Disse ulikhetene gir blant annet også utslag i økt grad av barnefattigdom. Fellesskapet har et
ansvar for å påvirke fordelingen og utjevne forskjellene. For å oppnå en rettferdig fordeling
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av helsen må man kartlegge og arbeide med disse variablene på globalt, nasjonalt og lokalt
nivå.
Utjevning av ulikhetene er mer rettferdig for den enkelte, men det vil redusere samfunnets
ressursbruk på utgifter og trygd. For å redusere ulikhetene trengs det handling på tvers av
samfunnet. Det er store og komplekse utfordringer som ikke følger sektorgrenser, men
berører hele samfunnet. Dermed trengs det sammensatte løsninger og langsiktig satsning.
Det er nødvendig med handling fra alle statlige og kommunale etater, samt frivillig og privat
sektor. En av de grunnleggende investeringene for å redusere sosial ulikhet i helse, er gode
og trygge oppvekstsvilkår for alle, rettferdig fordeling av inntekt, samt like muligheter til
utdanning og arbeid. Barnehager og skoler, som treffer alle barn og unge, spiller derfor en
viktig rolle i dette arbeidet.
Helse i alt vi gjør
«Helse i alt vi gjør» er kjernen i folkehelsearbeidet. Prinsippet skal bidra til at befolkningens
helse blir ivaretatt på politisk nivå, og på tvers av de ulike etatene i kommunen. For at en
skal lykkes i folkehelsearbeidet om en samfunnsutvikling som fremmer helse blant
befolkningen og utjevner sosiale forskjeller i helse, er det viktig at alle aktører i samfunnet
bidrar. Å få folkehelse inn i planstrategien og kommuneplan er en metode kommunene
bruker på dette prinsippet.
Karmøy kommune har opprettet en ny avdeling for folkehelse, organisert i rådmannens stab.
Avdelingen består av kommuneoverlege, SLT-koordinator, frivillighetskoordinator,
folkehelsekoordinator, smittevernlege og medisinsk rådgiver for legevakt. Avdelingen skal
styrke samordningen og kapasiteten rundt folkehelsearbeidet i kommunen. I den
sammenheng kan det være fordelaktig å dele handlingsplan for SLT og folkehelse opp i to
separate dokumenter.
Tidlig innsats
God helse er en av de viktigste ressursene en har både som samfunn og som enkeltindivid.
Det er en ressurs for et proaktivt arbeidsliv og overskudd i hverdagen. Grunnlaget for god
helse, men også sosial ulikhet i helse legges tidlig. Derfor er det viktig med tidlig innsats.
Barns levekår og omgivelser i oppveksten har betydning for helsen og helserelatert atferd
senere i livet. Barns og unges oppvekstsvilkår er derfor et sentralt område i
folkehelsearbeidet. Særlig viktig er det å skape oppvekstsvilkår som fremmer psykisk helse,
livskvalitet og trivsel.
En god oppvekst er preget av en trygg og stabil tilknytning til omsorgspersoner og
velfungerende barnehager, skoler og nærmiljø. Både barnehagen og skolen er viktige arenaer
for læring, etablering av sosiale relasjoner og utvikling av selvtillit og mestring. Dette er igjen
viktige faktorer for å gjennomføre en utdanning. Det vil være viktig å få unge til å fullføre
utdannelse, og få dem inn i arbeidslivet. Befolkningen blir stadig bedre utdannet, men vi ser
en del unge som har problemer med å fullføre utdanningsløpet, og kan bli stående utenfor
arbeidslivet. Arbeidsledige antas å være en utsatt gruppe, både økonomisk, helsemessig og
sosialt. Karmøy kommune har også flere unge uføre enn gjennomsnittet for Rogaland og
landet. Det å stå utenfor arbeidslivet kan medføre dårligere psykisk helse og mer usunne
levevaner. Dette er uheldig for enkeltindividet, men også for kommunesamfunnet.
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I Karmøy kommune gjøres det allerede mye arbeid knyttet til tidlig innsats, men man trenger
mer kunnskap og informasjon om effektive tiltak. I denne sammenheng er barn og unge,
psykisk helse og rusforebygging sentrale tema. For at kommunens folkehelsearbeid skal bli
mest mulig aktuelt, er det nødvendig med løpende arbeidsprosesser og jevnlige revisjoner.
Det er derfor behov for at handlingsprogrammet for folkehelse revideres i inneværende
periode. I den sammenheng er det også naturlig å vurdere om handlingsprogrammet skal
suppleres med et overbyggende strategisk dokument for folkehelse. Det strategiske
dokumentet tar blant annet sikte på å definere en lokal folkehelsepolitikk samt samordne og
systematisere folkehelsearbeidet på tvers av kommunale sektorer.
Miljørettet helsevern
I Karmøy kommune er arbeidet med miljørettet helsevern (MHV) en viktig del av
folkehelsearbeidet. MHV omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller
indirekte kan ha innvirkning på helsen. Det er i folkehelseloven stilt krav til at kommunen
skal ha et kvalitetssystem og internkontrollsystem som beskriver hvordan arbeidet med
MHV ivaretas. Tidlig innsats og primærforebyggende arbeid handler mye om å organisere
samfunnet slik at folk ikke blir syke. Støy, inneklima, trafikkfarlige veger, slurv med hygiene,
mobbing og forurenset luft er eksempler på faktorer rundt oss som direkte eller indirekte
kan ha negativ innvirkning på helsen vår. Målet er at Karmøy kommune skal sikre
innbyggerne sine et trygt og helsefremmende miljø.
VIKTIGE UTFORDRINGER OG PLANBEHOV
Utfordringer

Planer og styringsdokumenter

Sikre at kommunens folkehelsearbeid er
systematisk, med oversikt over
helsetilstanden i befolkningen og de
faktorer som påvirker helsetilstanden.

Folkehelsearbeidet er et overordnet
prinsipp som skal inngå i kommunens
planlegging, enten direkte eller indirekte.
Plan- og styringsdokumentene som kan
direkte kobles til folkehelse er:

Utjevne sosiale forskjeller i helse i
kommunens befolkning.
Sikre at folkehelse («helse i alt vi gjør»)
blir tydeligere innarbeidet og sterkere
forankret i kommunens planverk.
Skape oppvekstsvilkår («tidlig innsats»)
som fremmer psykisk helse, livskvalitet
og trivsel.
Forebygge sykdom igjennom
kommunens arbeid med helse, miljø og
sikkerhet.

Oversiktsdokument for folkehelse, plan
for miljørettet helsevern, smittevernplan,
handlingsprogram/strategi for folkehelse,
rusmiddelpolitisk handlingsplan,
Veileder ved bekymring (plan mot
hatkriminalitet og voldelig ekstremisme)
plan for elevenes psykososiale miljø –
barn og unge samt plan for frivillighet
samt kommuneplanens samfunnsdel og
arealdel.
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4. SAMFUNNSPLANLEGGING OG AREALFORVALTNING
UTVIKLINGSTREKK
Arealutvikling
Av landets 356 kommuner er
Karmøy den 294. største i areal og
24. største i folketall (pr. 1. januar
2020). Etter norske forhold gjør
dette Karmøy til en arealmessig
kompakt og folkerik kommune. Et
markant trekk ved Karmøys
geografi er den mangfoldige
Foto: Sevar Solheim.
sammensetningen av lokalsenter i
alle deler av kommunen; småbyer, tettstedsområder og mindre bygder. Kombinasjonen av
lite landareal, høyt folketall og en kompleks senterstruktur, gjør Karmøy til en
presskommune. Med presskommune menes det i denne sammenhengen at utviklingen
legger press på ubebygd areal i kommunen.
Det meste av utbygging i Karmøy, både på øydelen og fastlandsdelen, er i hovedsak
konsentrert innenfor et belte som strekker seg fra kystlinjen og vel 2 km innover land.
I dette 2-kilometersbeltet bebygges stadig mer areal ved at boligbygging, traseer for
infrastruktur og infrastruktur og etablering av næringsområder ekspanderer på bekostning
av naturområder, utmark og oppdyrket jordbruksland. Dette gjelder særlig arealer som
grenser opp mot eksisterende tettbebyggelse eller hovedvegnett. Utviklingsbildet som er
skissert her, er generelt beskrivende for hele kommunen. Det er imidlertid mer press på
arealressursene i noen deler av kommunen enn andre. Ved å ta utgangspunkt i
folketallsutviklingen i et langtidsperspektiv, tegner dette et tydelig bilde av hvilke områder i
kommunen hvor det er størst press på arealressursene. I perioden 1960-2019 har folketallet i
kommunen økt med rundt 20 000 – en fordobling av innbyggertallet. Mer enn 80 % av denne
folketallsveksten er fordelt til områdene i aksen Åkra-Vea-Kopervik og fastlandssiden.
Områdene Skudenes-Ferkingstad og Håvik-Avaldsnes-Torvastad har også hatt
folketallsvekst, men av mindre omfang. Presset på arealressursene er følgelig størst i de
delene av kommunen med størst folketallsvekst.
Et av hovedformålene med kommuneplanens arealdel er å vise sammenhengen mellom
fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. I gjeldende kommuneplan (2014-2023) finnes det
tilgjengelige utbyggingsarealer for minst 30-40 år. Dette gjelder både boligarealer og
næringsarealer. Sett i lys av at kommunen nå er inne i en periode med lav folketallsvekst og
redusert utbyggingstakt, og at det allerede er rikelig tilgang på utbyggingsarealer i
kommunen, finnes det ikke et reelt behov for å øke omfanget av utbyggingsarealer utover
det som er tilgjengelig i dag.
Med et redusert behov for å sikre fremtidige utbyggingsarealer, gir dette anledning til å
fokusere på andre problemstillinger i kommunens overordnede planlegging; jordvern,
kulturvern, naturmangfold, strandsoneforvaltning, bruken av sjøarealer, massehåndtering,
klimatilpasning og overvannshåndtering. Hovedfokuset vil her være rettet mot forvaltning
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og planlegging av eksisterende arealer. I denne sammenheng bør en ta stilling til om
eksisterende utbyggingsarealer som har en hensiktsmessig lokalisering, skal reduseres i
omfang eller utgå som utbyggingsområde.
Byutvikling
Per 1. januar 2019 er 46 % av Karmøys befolkning bosatt i det man normalt forstår som
byområdene Kopervik (7 700 innb.), Åkrehamn (8 200 innb.) og Skudeneshavn (3 450 innb.).
Til sammenligning er gjerne minst 80 % av befolkningen bosatt innenfor byområder i
kommuner med ett tydelig definert by- og kommunesenter, for eksempel Hamar, Molde og
Haugesund. De store linjene er likevel at det pågår både sentraliserende og urbaniserende
prosesser i Karmøy. Over flere tiår har utviklingen gått i retning av at Kopervik, Åkrehamn
og Skudeneshavn gradvis styrker seg i forhold til omlandet. Enkelte av tettstedsområdene i
kommunen har derimot opplevd jevnstor vekst med byområdene, og i noen år også større
vekst. Dette gjelder særlig deler av tettstedsområdet Norheim-Spanne-Moksheim-Vormedal
på fastlandssiden.
Byer skal tradisjonelt være tyngdepunkt med hensyn til bosetting, tjenester, tilbud og
aktiviteter. Til dels oppfyller Karmøys byer denne rollen. Men fordi en vesentlig del av
ovennevnte funksjoner over lang tid også har blitt fordelt til andre senter i kommunen, har
dette svekket grunnlaget for vekst og utvikling i byområdene Kopervik, Åkrehamn og
Skudeneshavn.
I perioden 2016-2019 ble det utarbeidet egne kommunedelplaner for Kopervik, Åkrehamn og
Skudeneshavn. Hovedformål med planene er å styrke og utvikle byområdene. To viktige og
gjensidig utfyllende aspekter ved kommunedelplanene kan trekkes frem i denne
sammenhengen: 1) Kommunedelplanene skal fungere som et grunnlag for å ruste opp de
offentlige byrom, samtidig som de vil være redskap for å videreutvikle private tiltak knyttet
til næringsaktivitet og boligbygging. 2) Kommunedelplanene skal skape systematiske,
oversiktlige og forenklede rammer i plan- og byggesaksbehandlingen innenfor byområdene.
Kommunestyret vedtok kommunedelplanene i mai 2019. Som en oppfølging av
kommunedelplanene er det foreslått konkrete byutviklingsprosjekter i form av et eget
handlingsprogram. Flere av byutviklingsprosjektene er opplistet som prioriterte oppgaver i
denne kommunestyreperioden (se kapittel 13). I første omgang gjelder dette prosjekter
opprusting av torget i Åkrehamn, torget i Skudeneshavn, sentrumsparken i Kopervik samt
en egen parkeringsstrategi/norm for byområdene. Utsmykking og kunst i offentlige byrom er
aspekter som naturlig inngår i denne sammenhengen.
Kommunal boligpolitikk
KS har i 2018 startet opp et fagnettverk for kommunal boligpolitikk. Karmøy kommune har
deltatt i nettverket i sammen med andre kommuner, fylkeskommuner, Husbanken,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og ulike kompetansemiljø. I nettverket har
deltakerne diskutert utformingen av en kommunal boligpolitikk rundt konseptet «bolig for
alle». Med bolig for alle sikter en til et marked med tilgang på boliger for husholdninger med
«vanlig inntekt», eldre og ulike grupper vanskeligstilte.
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Boligmarkedet i den enkelte kommune vil variere. Kommunene må derfor utforme sin
boligpolitikk ut i fra det lokale utfordringsbildet. Noen beskrivende trekk ved Karmøys
boligmarked er: 1) Eneboliger har vært og er den dominerende boligtypen i Karmøy. Per
2019 er vel 78 % av boligmassen eneboliger. Dette betyr at det er få alternativer til de som
ønsker eller har behov for andre boligtyper. 2) Bosettingsmønsteret er forholdsvis
spredtbygd sammenlignet med andre by- og tettstedskommuner. Mange boliger er lokalisert
så langt fra tjenester og tilbud at man er avhengig av bil. 3) I Karmøy er boligbygging i all
hovedsak markedsstyrt og overlatt til private aktører. Kommunen har en svært
tilbaketrukken rolle i boligutviklingen. Dette betyr at det bygges få boliger som er tilpasset
vanskeligstilte og brukergrupper med spesielle behov.
Ettersom det i inneværende kommunestyreperiode legges opp til full revisjon av
kommuneplanen, er det hensiktsmessig at det foretas en grundig vurdering rundt den lokale
boligpolitikken i form av et eget strategidokument. I prosessen er det naturlig at en bygger
på kunnskapen og erfaringene fra deltakelsen i KS sitt fagnettverk for boligpolitikk. Arbeidet
bør ta hensyn til de føringer og perspektiver som er lagt til grunn i Karmøys boligsosiale
handlingsplan 2018-2023 samt tidligere boligbyggeprogram for Karmøy. I arbeidet bør en
også se til prosessen rundt utarbeiding av interkommunal strategi for boligarealer i Karmøy,
Haugesund og Tysvær.
Klimatilpasning
Norsk klimaservicesenter har utarbeides fylkesvise klimaprofiler. Noen hovedmomenter i fra
klimaprofilen for Rogaland/Haugalandet er: forventet nedbørsøkning på mellom 10-20 % i
forhold til dagens situasjon i perioden 2031-2060, nedbøren øker vesentlig både i intensitet
og hyppighet, mer overvann, flere og større regnflommer, større sannsynlighet for skred
samt økning i stormflonivået på grunn av havnivåstigning.
Karmøy er i dag lite utsatt for alvorlige naturrelaterte ulykkeshendelser. Topografien gjør
skred til en sjeldenhet. Det finnes heller ingen elver og vassdrag med vesentlig ødeleggende
kraft som truer bebyggelsen i situasjoner med flom og høy vannføring. De viktigste
utfordringene knyttet til klimatilpasning i Karmøy er håndtering av overvann og sårbarhet
for sjønær bebyggelse med hensyn til fremtidig havnivåstigning.
I 2018 trådte statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i
kraft. Den reviderte planretningslinjen plasserer et tydelig ansvar hos kommunen i arbeidet
med klimatilpasning. Signalene fra sentrale myndigheter er at kommunene skal ha et særlig
fokus på håndtering av overvann i sin planlegging. For at Karmøy kommune skal kunne
følge opp sitt ansvar i arbeidet med klimatilpasning, er det naturlig at
overvannsproblematikken tas stilling til igjennom et eget planarbeid. Dette arbeidet bør også
kobles opp mot revisjonen av kommuneplanen.
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VIKTIGE UTFORDRINGER OG PLANBEHOV
Utfordringer

Planer og styringsdokumenter

Sikre arealer til utbygging av nødvendig
teknisk og sosial infrastruktur

Kommuneplanens arealdel,
områderegulering for brannstasjon i
Veakrossen.

Begrense nedbyggingen av viktige
naturområder, friluftsområder,
landbruksområder, strandsonen samt
sjøområder

Kommuneplanens arealdel, andre
arealplaner, jordvernstrategi og
kommunedelplan for klima og energi.

Styrke og utvikle eksisterende senter i
kommunen, med særlig vekt på Karmøys
tre byer.

Kommuneplanens arealdel, detaljplaner
for opprusting av viktige byrom i
Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn
samt parkeringsstrategi/norm for
byområdene, områderegulering for
Kolnes.

Utforme en helhetlig boligpolitikk der
kommunen inntar en mer aktiv rolle,
med sørlig fokus på det boligsosiale
aspektet.

Strategi for kommunal boligpolitikk,
kommuneplanens samfunnsdel og
arealdel, boligsosial handlingsplan og
interkommunal strategi for utbygging av
boligarealer.

Sikre at klimatilpasning er et tydelig
fokus i kommunens planarbeid, med
særlig hensyn til overvannshåndtering.

Plan for håndtering av overvann, plan for
klima, energi, miljø og natur samt
kommuneplanens arealdel.
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5. SAMFERDSEL OG TRANSPORT
UTVIKLINGSTREKK
Transportmønster og reisemiddelfordeling
Ettersom Karmøy har opplevd vekst og
utvikling over flere tiår, har dette medført
trafikkvekst på vegnettet i de fleste deler av
kommunen; europaveg, fylkesveger og
kommunale veger. Det meste av trafikken
oppstår innenfor aksen ÅkrehamnVeavågen-Kopervik. Trafikkmengdene øker
deretter mot Karmsund bru, mens den
Foto: Sævar Solheim
største trafikkbelastningen finner en på
fastlandssiden ved kommunegrensen i
Norheim-området. Etter at T-forbindelsen åpnet i 2013, er trafikkbelastningen på NordKarmøy og Karmsund bru merkbart redusert. Trafikkmengdene avtar gradvis på
strekningen sørover fra Åkrehamn til Skudeneshavn.
Bilbruken er svært omfattende i Karmøy og Haugalandsregionen generelt. I en
reisevaneundersøkelse utarbeidet på oppdrag fra Rogaland fylkeskommune, gikk det frem at
persontransporten i Karmøy hadde følgende reisemiddelfordeling; bil 77,8 %, sykkel 4,2 %,
gange 12,7 %, kollektivtransport 3,2 % og annet utgjør 2,1 %. Resultatene er i hovedsak
uendret fra tilsvarende reisevaneundersøkelse fra 2011. Et fremtredende trekk ved Karmøy
er at kollektivtransport nyttes i svært liten grad som transportmiddel. Dette gjelder særlig
øydelen av kommunen. På fastlandsdelen er kollektivandelen nærmere det man ser i
Haugesund.
Gang- og sykkelveg
Den lave andelen gående og syklende i Karmøy er trolig resultatet av en rekke forhold. En
viktig del av forklaringen kan være manglende tilrettelegging for akkurat disse
transportformene, der strekninger ofte ikke har gang- og sykkelveg. En annen del av
forklaringen kan være Karmøys spredte bosetningsmønster. Med dette menes det at for store
fysiske avstander gjør gange og sykkel til mindre aktuelle transportalternativ.
Karmøy og Haugesund kommuner, Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen inngikk
en sykkelby-avtale i 2012 for området Haugesund-Karmøys fastlandsdel. Med
sykkelbyavtalen har Karmøy kommune både forbedret forholdene for syklende, rettet fokus
på tiltak og muligheter samt bygget kompetanse. For å overføre erfaringer ut over
fastlandsdelen, er det igangsatt et arbeid med sykkelstrategi for hele kommunen. Dette er et
viktig steg for å oppnå målsetning om at flere sykler og går.
Vegnett
Utviklingen over tid viser at vegnettet vokser i utstrekning. På det tidlige 1990-tallet omfattet
Karmøys samlede vegnettanslagsvis 440 km, her ikke inkludert private veger. Til
sammenligning utgjorde vegnettet rundt 510 km i 2019.
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Trafikkveksten i Karmøy har skjedd i et slikt tempo at vegnettets kapasitet og kvalitet ikke
holder følge med standarden som de faktiske trafikkforholdene krever. Utviklingen skaper
et stadig behov for enten etablering av nye veganlegg eller utbedring og vedlikehold av
eksisterende europaveger, fylkesveger og kommunale veger.
Det er dokumentert at vedlikeholdsetterslepet på kommunale veger er betydelig. Dette
fremgår av kommunens egne kartlegginger i samband med utarbeiding av hovedplan veg,
der vedlikeholdsetterslepet ble estimert til rundt 80 millioner kr. Dette fordi
trafikkmengdene og slitasjen øker, det kommunale vegnettet utvides i antall km, mens
bevilgningene til drift- og vedlikehold er forholdsvis stabile over tid. Om denne utviklingen
fortsetter, er det svært sannsynlig at vedlikeholdsetterslepet øker i omfang. Gjeldende
hovedplan veg ble vedtatt i 2016. Det er derfor behov for å revidere planen med hensyn til
utviklingen som har skjedd innen kommunal vegsektor. Blant annet trengs det oppdaterte og
mer detaljerte kartlegginger av vegstandard enn det som man finner i gjeldende plan.
Trafikksikkerhet
Utviklingen over tid viser at trafikksikkerheten er gradvis forbedret: færre ulykker, færre
personskader, samt at ulykkenes alvorlighetsgrad generelt er redusert. Dette er beskrivende
for situasjonen i Karmøy, men er også beskrivende for Rogaland og Norge. I periodene 20002009 og 2009-2018 har det gjennomsnittlige antallet dødsfall i trafikken pr. år, blitt redusert
fra 1,8 til 0,8 i Karmøy. Når det inntreffer ulykker på Karmøys vegnett, skjer dette
hovedsakelig langs de mest trafikkerte delene av Fv47/E134. Til tross for at hovedvekten av
ulykker inntreffer langs Fv47/E134, er det likevel et reelt behov for utbedringer på Karmøys
øvrige fylkeskommunale og kommunale vegnett. Dette er viktige tiltak for å skape
trafikktrygge og menneskevennlige miljø i og rundt Karmøys byer, tettsteder og bygder.
Karmøy har lagt til grunn den såkalte «nullvisjonen» i sitt trafikksikkerhetsarbeid. Kjernen i
nullvisjonen er at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde. Dette er
også den nasjonale standarden for trafikksikkerhetsarbeid i Norge, som for øvrig er
innarbeidet i Nasjonal transportplan. Karmøy kommune sitt trafikksikkerhetsarbeid skjer i
hovedsak igjennom plan for trafikksikkerhet, som revideres i løpet av hver
kommunestyreperiode. Planen omhandler trafikk – og sykkelopplæring i skoler og
barnehager, samt vegstrekninger foreslått klassifisert som trafikkfarlig skoleveg.
Trafikksikkerhetsplanen inneholder en handlingsdel med tiltak for fysiske tiltak på stamveg,
fylkesveger og kommunale veger. Det er en forutsetning at kommunen har en egen
trafikksikkerhetsplan for å motta fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler.
VIKTIGE UTFORDRINGER OG PLANBEHOV
Utfordringer
Redusere bilavhengighet og øke andelen
gående, syklende og kollektivreisende.

Planer og styringsdokumenter
Kommuneplanens arealdel og
samfunnsdel samt plan og strategi for
sykkelvegnett Karmøy

Heve standarden på hovedvegnettet.

Kommunedelplan for VeakrossenHelganes og hovedplan veg.

Redusere antall trafikkulykker.

Plan for trafikksikkerhet
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6. TEKNISK INFRASTRUKTUR
UTVIKLINGSTREKK
Drikkevann
Det er få ting som er viktigere for innbyggerne enn
tilgang til rent vann. Dersom kommunen ikke
klarer å levere denne tjenesten, kan dette få svært
alvorlige følger for både liv og helse. Eksempler på
dette er giardia-utbruddet i Bergen i 2004 og
vannkrisen i Askøy 2019. Drikkevannsforskriften
ble revidert i 2017. Forskriften inneholder en rekke
skjerpede krav for å sikre en bedre, tryggere og mer
stabil vannforsyning til abonnentene. For å oppfylle
Foto: Karmøy kommune.
forskriften må kommunene ha et økt fokus på
utskiftingstakt, bassengkapasitet og
lekkasjereduksjon samt nødstrøm, reservevann, krisevann og nødvann. For Karmøys del er
lekkasjer og reservevann to særlig viktige utfordringer.
En konsekvens av Karmøys spredte bosettingsmønster, er et omfattende vannledningsnett.
Det kommunale vannledningsnettet i Karmøy har en total lenge på rundt 400 km, noe som er
mye sammenlignet med andre norske by- og tettstedskommuner. Jo lenger ledningsnett er,
desto større blir vedlikeholdsbehovet over tid. En indikator på ledningsnettets kvalitet er
omfanget av lekkasjer. I Karmøy er lekkasjegraden rundt 35 %. I tillegg bidrar lekkasjer i
ledningsnettet til økt risiko for forurensing i drikkevannet.
Karmøy har for dårlige løsninger knyttet til alternative vannforsyninger, såkalte
reservevannsløsninger. I en situasjon der en eller flere av kommunale drikkevannskilder
faller bort, er det sannsynlig at en høy andel av Karmøys husstander ikke har tilgang til
drikkevann av tilfredsstillende kvalitet. I likhet med Karmøy, har heller ingen av de andre
kommunene på Haugalandet nok reservevann til en krisesituasjon. Av den grunn har
Karmøy kommune tatt initiativ til et samarbeid med de andre kommunene om å etablere en
felles løsning.
Det er igangsatt et revisjonsarbeid av hovedplan drikkevann (tidligere omtalt som
hovedplan vann). Planens overordnede perspektiv er at fremtidige generasjoner skal ha godt
vann, nok vann, sikkert vann og økonomisk vann. Det må tenkes langt fram i tid, sikkerhet i
alle ledd i forsyningen, reserver og krisesituasjoner. Plandokumentet vil inneholde en rekke
tiltak som skal sikre forsyningssikkerhet, vannkapasitet, vannkvalitet og fremtidig utvikling
samt tilfredsstille lovpålagte tiltak knyttet til revisjon av drikkevannsforskriften.
Hovedplanen vil også angi investeringsbehov med driftskonsekvenser innenfor de rammene
som er skissert i budsjett og økonomiplan.
Avløp
Formålet med avløpsvirksomheten i Karmøy kommune er å sikre godt vannmiljø og god
folkehelse. Avløpsvann inneholder smittefarlige stoffer, og det er avgjørende for folkehelsen
at vi har et velfungerende avløpssystem som transporterer vannet til renseanleggene uten at
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det lekker ut til omgivelsene. Renseanleggene skal sørge for at avløpsvannet renses slik at
vannmiljøet ved utslippspunktene ikke forringes.
Hovedplan avløp er den overordnede planen for avløpsvirksomheten i Karmøy kommune.
Gjeldende hovedplan for tidsrommet 2016-2023 ble vedtatt i kommunestyret 2015. Det er
behov for å revidere planen blant annet fordi det stilles nye og strengere krav til
avløpssektoren og økte entreprenørkostnader. Plandokumentet skal sikre gode
framtidsrettede løsninger for kommunens avløpsanlegg med tilhørende renseanlegg. En
viktig prioritering i planen vil være at Karmøy skal oppfylle det nasjonale målet på 1 %
utskiftingstakt på ledningsnettet. Det vil si at 1 % av det kommunale ledningsnettet skal
byttes hvert år, slik at hele ledningsnettet er skiftet ut i løpet av 100 år. En annen prioritering
vil være at kloakkutslipp til sjø skal saneres ved å bygge renseanlegg.
Med en total lengde på rundt 310 km, har Karmøy et langstrakt ledningsnett for avløp i
forhold til jevnstore eller andre sammenlignbare kommuner. Det lange avløpsledningsnettet
gjør vedlikeholdet både omfattende og kostbart. Over tid har dette medført et betydelig
etterslep på vedlikeholdssiden. Klimaendringer i form av større nedbørsmengder medfører
et ytterligere behov for utbedringer og sanering av avløpsledningsnettet. De økte
nedbørsmengdene skaper behov for økt kapasitet på overvannsledningene. I tillegg, som en
følge av nedbørsmengdene, trenger mer fremmedvann inn i kloakkledningene og fortsetter
videre til pumpestasjoner og gjennom renseanlegg. Med fremmedvann menes det at
grunnvann, drensvann eller overvann trenger inn i avløpsledningene. Dette medfører
forurensing, økt belastning og dårligere kapasitet i ledningsnettet samt større drifts- og
vedlikeholdskostnader som må betales av abonnentene. Fremmedvann er et omfattende
problem i avløpssektoren over hele Norge. Dette tilsier at det eksisterer utstrakt behov for
vedlikehold og sanering av avløpsnettet.
Forurensing fra private utslipp
Det finnes i dag mange private avløpsanlegg i Karmøy kommune. Dette innebærer et ukjent
antall anlegg mangler dokumentasjon på lovlighet, standard, alder og tilstand. Risikoen for
forurensing må derfor regnes som stor. I 2019 har Fylkesmannen i Rogaland kontrollert
Karmøy kommunes arbeid med oppfølging og tilsyn. Fylkesmannen har rapportert om
avvik som kommunen plikter å utbedre. Kommunen må lage en plan for oppfølgingen av
dette arbeidet.
VIKTIGE UTFORDRINGER OG PLANBEHOV
Utfordringer
Sikre at kommunens vannforsyning er
kvalitetsmessig bedre, trygg og stabil.

Planer og styringsdokumenter
Hovedplan drikkevann, plan for
reservevann og kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel

Sikre at kommunens avløpsnett fremmer
godt vannmiljø og god folkehelse.

Hovedplan avløp, plan for overvann og
kommuneplanens arealdel.

Begrense forurensing fra bebyggelsen til
sjø.

Plan for håndtering av private utslipp.
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7. SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP
UTVIKLINSGTREKK
Kommunens ansvar innen
samfunnssikkerhet og beredskap
Kommunene er de siste årene i økende
grad blitt ansvarliggjort for et helhetlig
og systematisk beredskapsarbeid. Kort
etter at nytt lovverk
(sivilbeskyttelsesloven) var på plass i
2011, skjedde massakren på Utøya og i
Foto:Foto:
Kommunal
Oslo 22. juli som satte
Karmøyberedskapsøvelse.
kommune.
Kilde: Karmøy kommune
samfunnssikkerheten i et nytt
perspektiv. Det har ført til at kommunene er blitt mer opptatt av beredskap og at det er
større fokus på faktiske hendelser. Ikke minst bidrar klimaendringer til uønskede hendelser.
Karmøy har vært heldig stilt når det gjelder store uønskede hendelser. Vi er fra naturens side
mindre utsatt enn mange andre kommuner når det gjelder mange typer kriser. Kommunen
opplevde en bombetrussel i januar 2017.
I juni 2019 hadde kommunen tilsyn med beredskapsarbeidet fra Fylkesmannen i Rogaland.
Tilsynet avdekket at det var behov for komplettering og vedlikehold av oversikt over
kontakter og ressurser.
Kommunen har i hovedsak tre pålegg i sivilbeskyttelsesloven: 1) gjennomføre risiko- og
sårbarhetsanalyser som skal forankres i kommunestyret (ROS), 2) utarbeide og rullere
beredskapsplaner samt 3) utføre et helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og
beredskapsarbeid.
Kartlegging av risiko og sårbarhet
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er en kartlegging av uønskede hendelser som
kan inntreffe i kommunen. ROS-analysene legges fram for kommunestyret i begynnelsen av
hver nye periode, som ledd i orientering om beredskapsarbeidet for representantene.
I ROS-analyse-rapporten er det beskrevet ca. 30 enkelthendelser fordelt på ti
hovedkategorier (natur/klima, helse, ulykker, branner, forsyningssvikt, infrastruktur,
tilsiktede hendelser, spesielt ressurskrevende hendelser, hendelser utenfor kommunens
geografiske område og på tvers av kommunegrensene), der hendelsenes sannsynlighet og
konsekvens er vurdert.
ROS-analysen viser blant annet at det er behov for i større grad å etablere hensynssoner
rundt storulykkebedrifter og drikkevannskilder i kommunen. Det er også behov for å gjøre
vurderinger av klimatilpasninger i kommuneplanens arealdel.
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Beredskap
Beredskapsplanen er en oversikt over hva kommunen har forberedt seg på å gjøre i ulike
krisesituasjoner – organisering av kriseledelse og støttefunksjoner, planer for psykososial
beredskap, for informasjonsvirksomhet, for evakuering og håndtering av pårørende.
Beredskapsplanen omfatter også plan for helsemessig og sosial beredskap.
Oppfølgingsarbeid
Oppfølgingsplanen er en administrativ plan som imøtekommer lovkravet om «helhetlig og
systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid». Oppfølgingsplanen viser hvordan
kommunen jobber med beredskap «i fredstid». Den omfatter tiltak for å redusere
sannsynligheten for samt konsekvensene av uønskede hendelser, men også hvordan
mannskapet og øvrig kapasitet bygges gjennom opplæring øvelser, utstyrsanskaffelser og
strukturelle tiltak.
Hovedstrategier
Karmøy kommunes hovedstrategier/prinsipper for beredskapsarbeidet er:
stor bredde i beredskapsorganisasjonen, god organisering og vekt på opplæring og øving,
effektiv utnyttelse av og bred kjennskap til DSB-CIM og et funksjonelt beredskapsrom.
Håndtering av kriser skal skje på laveste effektive funksjonsnivå og gjøres enkelt – la folk i
størst mulig grad gjøre det de gjør til daglig.
Tjenesteleveranse til Bokn kommune
Karmøy kommune leverer beredskapstjenester til Bokn kommune. Samarbeidsavtalen ble
politisk vedtatt i begge kommuner i 2016.
VIKTIGE UTFORDRINGER OG PLANBEHOV
Viktige utfordringer
Ha et oppdatert, helhetlig og systematisk
samfunnssikkerhets- og
beredskapsarbeid.
Rigge kommunen, både som
organisasjon og samfunn, til å håndtere
uønskede hendelser.
Begrense risikoer og minimalisere
konsekvensene ved uønskede hendelser.

Planer og styringsdokumenter
Kommunens planverk innenfor
samfunnssikkerhet og beredskap består
av tre hoveddokumenter som må sees i
sammenheng. Disse er: Kommune-ROS,
beredskapsplan og oppfølgingsplan.
Andre spesielt relevante i dokumenter
samfunnssikkerhets- og
beredskapsarbeidet er kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel.

Kartlegge aktuell risiko- og sårbarhet i
kommunesamfunnet.
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8. NÆRINGSLIV
UTVIKLINGSTREKK
Næringsliv
Karmøy er en sterk
næringslivskommune på Haugalandet, i
fylkessammenheng og på landsbasis.
Dette kommer blant annet til utrykk i
gjennom positive utviklingstrekk i løpet
av de siste årene. Det er også flere
utviklingstrekk som tyder på at både
næringslivet på Haugalandet står
ovenfor utfordringer.

Foto: Håkon Randal.

Karmøy har en forholdsvis stabil plassering i Kommune-NM, som er en rangering av
næringslivet på kommunenivå utarbeidet på oppdrag fra NHO (Næringslivets
hovedorganisasjon). I årene 2013-2018 har Karmøys resultat variert mellom 46 og 61. plass,
siste års plassering var 59. plass. Ifølge Statistisk sentralbyrå har antallet arbeidsplasser i
Karmøy økt fra 15 460 til 15 850 i perioden 2014-2018. Dette er også det høyeste antallet
arbeidsplasser som er noen gang registrert i Karmøy. Arbeidslivstatistikken fra NAV
forteller at arbeidsledigheten i Karmøy er 1, 6 % pr desember 2019. Dette er den laveste
andelen arbeidsledige på over 10 år. Arbeidsplassdekningen har økt fra 75 % til 79 % i
perioden 2014-2018.
Næringslivet på Haugalandet har utfordringer. Verdiskapningen i Karmøy isolert viser de
siste åtte år en vekst på kun 5 % i privat sektor. Haugalandet som helhet har en vekst på 32
%, Bergensregionen på 41 %, og Stavangerregionen på 59 %. Det er særlig den lave veksten i
Karmøy som trekker ned hele regionen. Privat verdiskapning pr. innbygger er på lave kr. 243
000. Veksten har vært negativ med -1,3 % de siste åtte årene. Tilsvarende for Haugalandet er
kr. 362 000 pr. innbygger, og en vekst på 23 %. Dette må også sees i sammenheng med en lav
sysselsetningsandel på 65,1 %. Tilsvarende for Haugalandet er sysselsetningsandelen på 66,4
% og landsgjennomsnittet er på 67 %. Dette viser at Karmøy vil få store utfordringer med å
klare å finansiere velferdsmodellen framover. Dette underbygges videre i regionale analyser
fra Telemarksforskning og Menon economics som er utarbeidet på vegne av Karmøy
kommune og Haugaland vekst. De viktigste konklusjonene fra analysene var




Veksten i antall arbeidsplasser har vært lavere på Haugalandet enn ellers i landet
siden 2011. Den lave veksten kan delvis skyldes strukturelle forhold i de næringene
som det er mye av lokalt. Lav befolkningsvekst i regionen har også bidratt til å
svekke veksten i næringslivet. Veksten i arbeidsplasser har vært svakere enn
forventet i 2018. Dette indikerer at Haugalandet hadde negativ næringsattraktivitet
akkurat dette året.
Haugalandet har hatt et netto flyttetap til andre regioner i Norge. Dette tyder på at
Haugalandet ikke har vært en attraktiv region å flytte til. Mesteparten av flyttetapet
kan forklares ved at arbeidsplassveksten har vært svak, både på Haugalandet og i
kommuner hvor befolkningen pendler til.
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Befolkningsprognoser fra Statistisk sentralbyrå viser at Haugalandet kan forvente
vekst i folketallet i tiden frem mot 2040. Folketallsveksten vil påvirkes av hvor
attraktiv Haugalandet greier å bli for næringsliv og bosetting.
Haugalandet svekkes over tid sammenlignet med de store bo- og
arbeidsmarkedsregionene rundt Stavanger og Bergen. Eksempelvis var næringslivets
verdiskapning pr innbygger på Haugalandet kr. 362.000 i 2018, til forskjell fra kr.
401.000 i Bergen og 1,7 mill. kr i Stavanger.
Investeringene i privat sektor har hatt en negativ utvikling de siste tre årene.

Som planmyndighet, arealforvalter og stor arbeidsgiver, har Karmøy kommune en sentral
rolle i utviklingen av næringslivet både lokalt og regionalt. Ved å være bevisst i sin rolle kan
kommunen gjøre grep som stimulerer til vekst og verdiskaping i regionen som arbeidssted,
bosted og besøkssted. I denne sammenhengen er det viktig at kommunen har utviklet og
formulert en lokal næringslivspolitikk. Kommunestyret vedtok strategisk næringsplan for
Karmøy i 2017. Planen setter klare må om at kommunen og regionen må klare samme vekst
som Stavangerregionen og Bergensregionen, både i verdiskapning, verdiskapning pr.
innbygger, og i investeringene. Disse målene samsvarer med «Utviklingsplan for
Haugesundregionen». Utfordringen fremover i plansammenheng er at næringsplanens mål,
strategier og perspektiver blir sterkere integrert i kommunens øvrige planverk. Det er derfor
viktig at Karmøys næringspolitikk blir godt forankret i arbeidet med kommuneplanrevisjon.
Reiseliv
Karmøy har fra begynnelsen av 1980-årene arbeidet med utvikling av et kulturbasert reiseliv.
Det er vår rike kulturarv som gir Karmøy identitet og som skiller oss fra andre potensielle
reisemål. I denne sammenheng er Skudeneshavn og Avaldsnes spesielt viktige. Begge steder
gjør Karmøy attraktiv. Gjeldende reiselivsplan ble vedtatt for planperioden 2016-2019 og er
en temaplan som omhandler kommunens besøksattraktivitet og vertskapsrolle. Arbeidet
med ny reiselivsplan er påbegynt. Kommunens ambisjon med reiselivssatsingen er å skape
en lønnsom og bærekraftig helårs-destinasjon sammen med alle tilbydere og vertskap i
Karmøy. Reiselivstilbudet inngår i den store helheten av opplevelser, infrastruktur og
tjenester. Det vil si at et godt sted å bo er et godt sted å besøke. Ved å gi besøkende positive
opplevelser, tilgjengelige produkter og verdifulle historier kan vi legge til rette for at de
ønsker å bli lengre, at de ønsker å komme tilbake, og at de anbefaler videre til andre.
VIKTIGE UTFORDRINGER OG PLANBEHOV
Utfordringer
Oppnå mål fra kommunens gjeldende
strategiske næringsplan om minst
tilsvarende vekst innen verdiskapning og
investeringer som Bergensregionen og
Stavangerregionen.
Tilrettelegge for at Karmøy og
Haugalandet styrker sin attraktivitet som
arbeidssted, bosted og besøkssted.

Planer og styringsdokumenter
Flere planer innen ulike fagfelt og
temaområder vil ha betydning i denne
sammenhengen. De mest sentrale planog styringsdokumentene vil være:
strategisk næringslivplan og strategi for
matproduksjon, kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel, strategi for
kommunal boligpolitikk, reiselivsplan og
kommunedelplan for kultur.
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9. OPPVEKST OG UTDANNING
UTVIKLINGSTREKK
Skolebruksplan
Kommunestyret har vedtatt skolebruksplanen
2015 – 2030. Skolebruksplanen gir et bilde av
hvilke muligheter og utfordringer skolesektoren
står overfor på kort sikt, og sannsynlige
utfordringer på lengre sikt. Den gir et grunnlag
for langsiktig planlegging og bærekraftige
beslutninger når det gjelder utviklingen av de
kommunale grunnskoletjenestene i kommunen.
Et demografisk utviklingstrekk som vil få
konsekvenser for skolesektoren, er en utflatende
folketallsutvikling med lavere fødselstall enn
tidligere. Dette betyr at elevtallet i Karmøyskolen
vil reduseres i løpet av få år. I likhet med
skolesektoren, vil barnehagesektoren også
påvirkes av nevnte demografiske utviklingstrekk.

Foto: Karmøy kommune.

Strategiplan for skole
Samfunnet er i endring og utviklingen i skolen følger dette. Skolen skal gjøre elevene i stand
til å utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger slik at de skal kunne delta i arbeid og
fellesskap i samfunnet (Opplæringsloven § 1-1, 5.ledd). Høsten 2020 innføres nytt nasjonalt
læreplanverk, gjerne omtalt som «Fagfornyelsen». I samband med innføringen av
innføringen av det nasjonale læreplanverket, både i forkant og parallelt i prosessen, at
Karmøy kommune utvikler et eget plandokument som bidrar til at læreplanen realiseres i
den lokale grunnskolen.
Plan for kulturskolen
Kulturskolen er en viktig aktør i kulturlivet i Karmøy kommune. I tillegg er det viktig at
Kulturskolen, med sine aktiviteter og kompetanse, bidrar inn i den ordinære grunnskolen.
Kulturskolen trenger en helhetlig plan for å kunne bidra best mulig på disse to områdene.
Psykisk helse barn og unge
Et utviklingstrekk i dagens samfunn er at stadig flere barn og unge strever med utfordringer
knyttet til psykisk helse. Dette er blant annet godt dokumentert gjennom funnene i Ungdataundersøkelsene som gjennomføres med jevne mellomrom. Kommunen har både et ansvar
med å forebygge og avhjelpe psykiske helseplager. Skole og barnehage er viktige arenaer for
forebygging av psykiske helseplager. Et tilsvarende ansvar ligger også hos
skolehelsetjenesten og helsestasjonene. Kommunen har også et ansvar for å gi helsehjelp til
barn og unge med lette til moderate psykiske helseplager. Dette ansvaret er per i dag
hovedsakelig delt mellom PP-tjenesten og helsestasjonene. Fastlegene har også en viktig rolle
i dette arbeidet.
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Karmøy kommune har et plandokument for tematikken psykisk helse og rusarbeid (plan for
psykisk helse og rusarbeid). Dette plandokumentet omhandler derimot kun personer over 18
år. For å kvalitetssikre kommunens arbeid for de mellom 0-18 år, er det hensiktsmessig å
lage en tilsvarende plan for denne målgruppen.

Utfordringer

VIKTIGE UTFORDRINGER OG PLANBEHOV
Planer og styringsdokumenter

Utflatende folketallsutvikling, med
lavere fødselstall, som på sikt vil
medføre synkende elevtall i skolen.

Skolebruksplan.

Innføring av ny læreplan,
«Fagfornyelsen», i Karmøyskolen.

Strategiplan for skole.

Kulturskolen skal både være et eget
kulturtilbud og bidra inn i grunnskolen.

Helhetlig plan for kulturskolen.

Helhetlig og tverretatlig arbeid med
forebygging og avhjelping av psykiske
helseplager hos barn og unge (0-18 år).

Plan for psykisk helse barn og unge.
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10. KULTURVERN OG KULTUR
UTVIKLINGSTREKK
Kulturminneforvaltning
I Karmøy finnes det et betydelig antall
kulturminner og kulturmiljøer fra alle
tidsperioder. I kommunen er det blant
annet registrert rundt 1850 automatisk
fredede kulturminner, 2000 SEFRAKbygninger (et landsomfattende register
med bygninger oppført før 1900) og vel
40 områder regulert til bevaring. I
mange sammenhenger, for eksempel
Gamle Skudeneshavn og Avaldsnes, er
Foto: Håkon Randal.
kulturminner en viktig ressurs i reiseliv
eller undervisning. Kulturminner er ikke-fornybare ressurser og kan ikke erstattes dersom de
ødelegges eller fjernes. I 2018 vedtok Regjeringen i statsråd kulturmiljøfredningen for
Skudeneshavn som det 12. fredete kulturmiljøet i Norge.
Det er dokumentert et stort press på SEFRAK-registrerte bygg i Karmøy. Det er et nasjonalt
mål at det årlige tapet av SEFRAK-registrerte bygg skal reduseres til 0,5 % innen 2020. For
perioden 1985-2006 anslås det årlige tapet til 0,9 % i Karmøy. Det er derimot stor variasjon i
ulike delområder av kommunen: sone 1 (0,6 %), sone 2 (0,9 %), sone 3 (1,3 %), sone 4 (1,0 %)
og sone 5 (1,2 %). Det overordnede bildet er at presset på kulturminner er størst i de delene
av kommune med størst folketallsvekst og utbyggingstakt.
Karmøy kommune har sammen med andre aktører i offentlig, privat og frivillig sektor
ansvaret for å forvalte store kulturhistoriske verdier. Et viktig styringsdokument i dette
arbeidet er kommunedelplan for kulturminner. Hovedformålet med kulturminneplanen er å
ta vare på et representativt utvalg kulturminner og kulturmiljøer. I tillegg skal
plandokumentet fremme forståelse og interesse for kulturminner og kulturmiljøer helt frem
til vår egen tid gjennom informasjon og formidling. Dagens plan ble vedtatt av
kommunestyret i 2015 og bør derfor oppdateres med hensyn til det utfordringsbildet som er
beskrivende for dagens situasjon.
Museum
Karmøy kommune har en rik forhistorie og viktige punkter i denne historien blir formidlet
gjennom museene i Karmøy. Det er i dag mange museer og samlinger i kommunen. Fire av
disse hører innunder kommunal paraply; Stiftelsen Visnes grubeområde, Karmøy
fiskerimuseum, Åkrehamn kystmuseum og Skudeneshavn museum. Disse museene er delvis
etablert med kommunal støtte og delvis i kommunale bygg. Eierskapet til samlingene er
privat. Karmøy kommune sine interesser innenfor feltet blir ivaretatt gjennom
kulturavdelingen sin konservator.
Karmøy kommune har et kulturbasert reiseliv, der historieformidling utgjør en viktig del av
produktet «Karmøy». I de siste årene har det skjedd en rivende utvikling på reiselivsfronten,
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der Haugesund har etablert seg som en viktig cruisehavn på Vestlandet. I tillegg er museene
en viktig del av historieformidlingen rettet mot barn og unge.
Karmøy kommunes forrige museumsplan utløp i 2004. Det er derfor behov for å utarbeide
en plan som gjenspeiler de endringer som har skjedd de siste årene.
Det historiske Avaldsnes
Avaldsnes, «Norges eldste kongesete», har vært et maktsenter og sete for høvdinger og
konger siden eldre bronsealder, for ca. 3500 år siden, og til høymiddelalderen. De senere års
forskning gjennom Kongsgårsprosjektet, med utgraving av middelalderruinen og andre
forskningsprosjekter, bekrefter også dette. Utgravningene sommeren 2017 viste at det var
hovedbygningen i middelalderens kongsgårdanlegg som ble funnet. Fasadeveggen fra sør
og fram til kirken er 70 m. Konservering av ruinen startet januar 2020.
Karmøy kommune har ambisjoner om at området skal videreutvikles for bruk i kultur-,
forsknings- og reiselivssammenheng og for fremtidig bruk av Avaldsnes kirke som en aktiv
menighetskirke. Siste godkjente reguleringsplan for gamle Avaldsnes prestegard og det
historiske kongesetet ble vedtatt i 2000. Gjeldende plan er ikke egnet for dagens situasjon
eller for tiltak som er planlagt. For å kunne utvikle området i tråd med Karmøy kommunes
ambisjoner, er det nødvendig å utarbeide ny reguleringsplan for området.
Folkebibliotek
Karmøy kommune har vedtatt egen plan for folkebibliotektjenestene i kommunen. Dagens
plan har vært et godt redskap for å utvikle folkebibliotektjenesten i kommunen og mange av
tiltakene i planen er gjennomført. Karmøy folkebibliotek har de siste årene hatt en positiv
utvikling både når det gjelder utlån av medier og besøkende. Formålsparagrafen (§ 1) i den
nye folkebibliotekloven fra 2014 sier hvilke oppgaver et folkebibliotek skal ha:
«Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen
kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier
gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en
uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek
skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og
aktualitet. Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er
ledd i et nasjonalt biblioteksystem».
Den største endringen i den nye loven er at folkebiblioteket skal være uavhengig møteplass
så vel som en arena for debatt og arrangement. For å etterkomme lovens intensjon og krav
kreves det endringer i biblioteksektoren. Av den grunn er behov for å revidere Karmøys
gjeldende plan for folkebiblioteket. Revidering av planen ble påbegynt høsten 2019 etter
vedtak i hovedutvalg oppvekst og kultur våren 2019.
Idrett og fysisk aktivitet
Alle kommuner er pålagt av Kulturdepartementet å utarbeide en kommunal plan for idrett
og fysisk aktivitet. Utarbeiding av plan er også en forutsetning for å kunne søke om
spillemidler etter bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det kan
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søkes om ordinære anlegg (som også inkluderer rehabilitering av anlegg og større
friluftsanlegg) og nærmiljøanlegg. Ordningen inkluderer anlegg i kommunal og frivillig
sektor. I perioden 2015-2019 har Karmøy kommune mottatt 45,5 mill. spillemidler. Det vil si
vel 9,1 mill. i gjennomsnitt på årsbasis.
Karmøy kommune har utarbeidet en helhetlig plan for idrett og fysisk aktivitet, der alle
gruppers behov for både anlegg og aktivitet utredes. Planen består av en tematisk del med
klare føringer for det videre arbeidet innen feltet. Videre er det laget et handlingsprogram for
utbygging av idretts-, frilufts- og nærmiljøanlegg i perioden. Gjeldende plandokument ble
vedtatt i 2017, mens handlingsprogrammet har blitt revidert årlig. I etterkant av vedtatt plan
har Kulturdepartementet foretatt en betydelig endring i regelverket for spillemidler med
virkning for tildeling i 2020. Av den grunn er det hensiktsmessig at planen gjennomgår en
full revisjon slik at kommunal praksis kan samordnes med de nye
spillemiddelbestemmelsene.
VIKTIGE UTFORDRINGER OG PLANBEHOV
Utfordringer

Planer og styringsdokumenter

Fremme forståelse og interesse for
kulturarv samt ta vare på et
representativt utvalg av kulturminner og
kulturmiljø i kommunen.

Kommunedelplan for kulturminner.

Utvikle en lokal museumspolitikk for
hvordan Karmøys museer skal utvikles
og forvaltes på en tidsriktig måte.

Museumsplan.

Tilrettelegge historiske Avaldsnes slik at
lokaliteten kan videreutvikles for
framtidig bruk i kultur-, forsknings- og
reiselivssammenheng.

Reguleringsplan for historiske Avaldsnes.

Utvikle folkebibliotekene til å være en
aktiv formidler av ulike medier samt
som aktuelle og uavhengige møteplasser
og arenaer for offentlig samtale og
debatt.

Bibliotekplan.

Bidra til at flest mulig i kommunens
befolkning får anledning til å drive idrett
og fysisk aktivitet.

Plan for idrett og fysisk aktivitet.
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11. HELSE OG OMSORG
UTVIKLINGSTREKK
Omsorgstjenester
Karmøys gjeldende plan for heldøgnsomsorg
ble vedtatt av kommunestyret i 2016. Mye av
grunnlaget for planen bygger på
stortingsmelding 29 (2012-2013)
«Morgendagens omsorg». Morgendagens
omsorg er ment å være en mulighetsmelding
for omsorgsfeltet. Sentralt står tre
hovedsiktemål: 1) Få kunnskap om, lete fram,
mobilisere og ta i bruk samfunnets samlede
omsorgsressurser på nye måter. 2) Utvikle nye
Foto: Karmøy kommune.
omsorgsformer gjennom ny teknologi, ny
kunnskap, nye faglige metoder og endringer av organisatoriske og fysiske rammer. 3) Støtte
og styrke kommunenes forsknings-, innovasjons-, og utviklingsarbeid på omsorgsfeltet.
I tråd med statlige styringssignaler ønsket Karmøy kommune å legge til rette for at alle
mennesker med hjelpebehov skal få bo hjemme så lenge de evner og ønsker. Kommunen
skal opprettholde og utvikle forebyggende og kompenserende tiltak og tjenester slik at alle
innbyggere skal få leve selvstendige liv med god livskvalitet og trygghet.
Vedtatt plan for heldøgnsomsorg gjelder i perioden 2016-2026. Selv om plandokumentet
strekker seg utover denne kommunestyreperioden, vil det være naturlig å revidere
plandokumentet med ny kunnskap som vil fremkomme i arbeidet med «leve hele livetreformen». Det bør også vurderes om en revidering vil ha et videre perspektiv enn i
gjeldende plan som i hovedsak er avgrenset til kommunens heldøgns omsorgstilbud. I denne
sammenheng er det også naturlig å revidere Karmøy kommunes strategi for
velferdsteknologi – et strategidokument som ble vedtatt i 2018 og er forankret i plan for
heldøgnsomsorg.
Leve hele livet
Stortingsmelding 15 (2017-2018) «Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre» ble vedtatt av
Stortinget i 2018. Reformens målgruppe er eldre over 65 år, både de som bor hjemme og de
som bor på institusjon. Målgruppen har ulike forutsetninger og store variasjoner i behov og
ønsker. Det er viktig å finne gode løsninger på tvers av sektorer. Stortingsmeldingen
presenterer ca. 25 eksempler på tiltak for hvert av følgende fem innsatsområder: 1) et
aldersvennlig Norge, 2) aktivitet og fellesskap, 3) mat og måltider, 4) helsehjelp og
5) sammenheng i tjenestene.
Regjeringen har lagt opp til en prosess hvor kommunestyrene senest i løpet av 2020 skal
behandle og vedta hvordan reformens løsninger kan gjennomføres lokalt. Det er viktig å
merke seg at kommuner som følger opp dette vil bli prioritert innenfor relevante
eksisterende og eventuelle nye statlige støtteordninger. Karmøy kommune har i 2019
igangsatt et bredt prosessarbeid rundt reformen som inkluderer administrasjon, politikere og
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befolkning. Prosessen skal ende opp i egen politisk sak og plandokument som viser hvordan
reformen skal gjennomføres lokalt.
Smittevern
Smittevern handler om kontroll og forebygging av smittsomme sykdommer. Kommunens
rolle i smittevernarbeidet er definert i smittevernloven og kommunehelsetjenesteloven.
Smittevernet skal sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen er
sikret nødvendige forebyggende tiltak, undersøkelsesmuligheter, behandling og pleie –
utenfor institusjon, i sykehjem eller annen kommunal helseinstitusjon.
Karmøys gjeldende smittevernplan ble vedtatt i 2016. Det anbefales at planen revideres hvert
fjerde år. Planen skal tilrettelegge for at de rette tiltakene blir valgt rett tid i arbeidet mot
smittsomme sykdommer, både i hverdagens utfordringer og i ekstraordinære situasjoner.
Vold i nære relasjoner
Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang og er et alvorlig samfunns- og
folkehelseproblem. Volden skjer oftest i det skjulte og skaper store psykiske, fysiske og
sosiale utfordringer for den enkelte. Vold medfører også store samfunnsøkonomiske
kostnader, blant annet i form av økt behov for hjelpetiltak i skolen, helsehjelp,
barneverntiltak, krisesentertiltak, sosialhjelp samt bruk av politiressurser.
I 2013 utarbeidet regjeringen handlingsplan mot vold i nære relasjoner «Et liv uten vold».
Kommunene har et ansvar for å følge opp den statlige planen med tiltak. I 2015 utarbeidet
Haugalandskommunene i fellesskap en handlingsplan mot vold i nære relasjoner.
Kommunestyret i Karmøy vedtok planen i 2016. I ettertid er det igangsatt et revisjonsarbeid
av handlingsplanen som forventes ferdigstilt i løpet av 2020.
VIKTIGE UTFORDRINGER OG PLANBEHOV
Utfordringer

Planer og styringsdokumenter

Sikre at tjenestestruktur- og tilbud i
omsorgsektoren er økonomisk
bærekraftig og tilpasset fremtidig behov,
med særlig vekt på «eldrebølgen».

Plan for heldøgnsomsorg og strategi for
velferdsteknologi.

Implementere «Leve hele livet-reformen»
i kommunens virksomhet og tjenester.

Plan for «Leve hele livet-reformen».

Kontrollere og forebygge smittsomme
sykdommer.

Smittevernplan.

Forebygge vold og overgrep i nære
relasjoner.

Handlingsplan mot vold i nære
relasjoner.
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12. KLIMA, ENERGI, MILJØ OG NATUR
UTVIKLINGSTREKK

Foto: Håkon Randal.

Klima, energi, miljø og natur
Karmøy kommune reviderte sin klima- og
energiplan i 2017. I ettertid har det skjedd
vesentlige endringer i lovverket, blant annet er
tidligere statlige planretningslinje for klima og
energi utvidet til også å omhandle
klimatilpasning. Statistikkgrunnlaget for
klimagassutslipp på kommunenivå er også
betraktelig forbedret. Dette er grunnlag for at
klima- og energiplanen bør revideres.

De siste årene har bevaring av naturmangfold blitt sterkere vektlagt i planleggingen. I tillegg
har problemstillinger knyttet til miljø, herunder marin forsøpling og mikroplast, blitt viet
stor oppmerksomhet. Karmøy kommune har ingen egne styringsdokument for hverken
natur eller miljø. Dette gjør det vanskeligere å forankre hensynet til miljø og natur i
kommunens øvrige planverk og forvaltning.
Det er formålstjenlig å se klima, energi, miljø og natur i sammenheng. Av den grunn bør
disse temaene samordnes i ett og samme dokument. Nåværende klima- og energiplan bør
derfor oppdateres og utvides til også å omhandle temaene natur og miljø.
Marin forsøpling og mikroplast
Marin forsøpling og mikroplast medfører stor skade på dyrelivet i havet, men også på
økosystemer til lands. Samfunnet har blitt mer bevisst på problematikken rundt marin
forsøpling og mikroplast i løpet av de siste årene. Eksempelvis er det igangsatt en rekke
strandryddeaksjoner i Norge i løpet av de siste årene. I «strandryddeaksjon på Haugalandet
2019» ble det samlet inn 55 tonn søppel. Hele 30 tonn var samlet inn i Karmøy alene. Av all
marin plastforsøpling anslås det at 15 % flyter i vannsøylen, 15 % skylles på land, mens
resterende 70 % synker til havbunnen. Med bakgrunn i disse forholdstallene, betyr det at for
hvert kilo som samles inn i strandryddeaksjonene forblir 5,6 kilo i havet.
Den beste måten å begrense de negative konsekvensene ved marin forsøpling og mikroplast
er å sørge for gode ordninger for avfallshåndtering. Dette innebærer å fortsette ryddingen,
forhindre at plast havner på avveie samt at forbruket av plast reduseres. Enkelte kommuner
har allerede utarbeidet egne plandokumenter som et grep i dette arbeidet. Kommunestyret i
Karmøy vedtok 25.11.2019 at det skal utarbeides en «handlingsplan for plast og marin
forsøpling».
Bruk og skjøtsel av friområder
Både friområder og områder for friluftsliv fyller en viktig funksjon, nemlig å bidra til gode
bo- og oppvekstmiljø. I mange tilfeller er Karmøy kommune eier og driftsansvarlig for fri- og
friluftsområdene. Det er viktig at slike allmenninger har god tilgjengelighet, er tilstrekkelig
opparbeidet og får riktig skjøtsel.
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I kommunestyreperioden 2015-2019 påbegynte Karmøy et planarbeid for bruk og skjøtsel av
kommunalt eide friområder. Arbeidet ferdigstilles i løpet av 2020. Planen skal blant annet
avklare hvilke lekeareal/parker i sentrumsområder som kan inngå i beregning av felles
uteoppholdsareal og lekeareal for private utbyggere i nærheten, blant annet basert på
størrelse, egnethet og trafikksikkerhet.
Landbruks, - natur- og friluftsområder
Rundt 170 km², eller 75 % av kommunens samlede landareal, er vist som formål landbruk, natur- og friluftsformål (LNF-formål). Som en av få kommuner i landet, har Karmøy kartlagt
sine LNF-områder i et eget dokument. Dokumentet brukes som et kunnskapsgrunnlag innen
kommunens arealforvaltning og planlegging, slik at hensynet til områdenes verdier og
kvaliteter kan bedre ivaretas. Kartleggingen er inndelt i kategoriene jordbruk, skogbruk,
natur, friluftsliv, kulturlandskap og øvrige områder. Kartleggingen bør oppdateres når det er
skjedd større endringer med hensyn til LNF-områder i kommunen. Ettersom det legges opp
til at kommuneplanens skal revideres i kommunestyreperioden, er det naturlig at LNFkartleggingen også oppdateres.
Håndtering av masser
Det finnes mange massedeponi i kommunen, i hovedsak private. Noen av disse er
midlertidig, mens noen er ulovlig anlagt. Arbeidet med massehåndtering er forankret i EØSavtalen der Norge har forpliktet seg til å gjenvinne 70 % av bygge, - rive- og graveavfall.
Målet om massegjenvinning skal være oppfylt innen 2020. De øvrige 30 % skal enten brennes
eller leveres på deponi. Kommunen trenger en plan for oppfølging og implementering av
disse kravene.
VIKTIGE UTFORDRINGER OG PLANBEHOV
Utfordringer

Planer og styringsdokumenter

Samordne og systematisere kommunens
arbeid for planlegging og forvaltning
innen klima, energi, miljø og natur.

Plan for klima, energi, miljø og natur.

Begrense negative konsekvenser ved
plastforurensing.

Plan mot marin forsøpling og
plastforurensing.

Ivareta av kommunens
grøntområder/parker/friområder, med
særlig fokus på grøntområder i
kommunens byer og tettsteder.

Planer for bruk og skjøtsel av friområder
og grøntområder.

Oppdatere kunnskapen om verdier og
kvaliteter i områder for landbruk, natur
og friluftsliv.

LNF-kartlegging og kommuneplan.

Sikre at masser håndteres på en
forsvarlig og bærekraftig måte.

Plan for massehåndtering.
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13. KOMMUNEN SOM ORGANISASJON
UTVIKLINGSTREKK
Langsiktig økonomisk planlegging
Karmøy kommune har igjennom
forrige kommunestyreperiode gjort
ulike grep for å styrke økonomiplanen
og budsjettdokumentet som et verktøy
for langsiktig, overordnet og strategisk
styring. I arbeidet har en vektlagt å
skape sterkere sammenkoblinger
mellom økonomiplan- og
budsjettdokumentet og kommunens
øvrige planverk. Et av de viktigste
grepene har vært å
kombinere økonomiplan og
Foto: Håkon Randal.
kommuneplanens handlingsdel i ett og
samme dokument: «økonomiplan og handlingsprogram». Denne endringen er gjort med
bakgrunn i nylige endringer i kommuneloven.
I inneværende periode legges det opp til full revisjon av kommuneplanen. I dette arbeidet er
det svært viktig å skape gode koblinger mellom kommuneplan og økonomiplan og
handlingsprogram. Erfaringene med gjeldende kommuneplan er at ovennevnte koblinger
har vært vanskelig å få til i praksis.
Innkjøp
Karmøy kommune forvalter årlig et budsjett med brutto driftsutgifter på over 3 milliarder
kr. En betydelig andel av budsjettet er knyttet til kommunale anskaffelser. Eksempelvis er
det i budsjett- og økonomiplan 2020-2023 avsatt rundt 1,5 milliarder kr til kjøp av varer og
tjenester samt investeringer i 2021. Det følger derfor at Karmøy kommune igjennom sine
anskaffelser har et betydelig ansvar for at fellesskapets ressurser brukes på en effektiv og
samfunnsgagnlig måte. Fra og med 2017 er det et økt fokus på miljøaspektet i offentlige
anskaffelser.
Mange kommuner har utarbeidet et eget styringsdokument med mål, rammer og prinsipper
for innkjøp av varer, tjenester, bygg og anlegg. Karmøy kommune har ikke et slikt
styringsdokument i dag. Et slikt dokument bidrar til bedre kontroll, systematikk og
gjennomsiktighet ved innkjøp. I tillegg kan dokumentet bidra til at innkjøp får en tydeligere
kobling mot lovverket (anskaffelsesloven) og en sterkere forankring i kommunens
overordnede mål (kommuneplan og budsjett og økonomiplan). Karmøy kommune har i 2019
styrket sitt arbeid med kommunale anskaffelser ved å opprette en egen avdeling for innkjøp.
Avdelingen samler kommunens kompetanse innen arbeidsfeltet innenfor ett og samme
fagmiljø. Utarbeiding av en innkjøpsstrategi for Karmøy kommune er å anse som et naturlig
grep i styrking av arbeidsområdet for kommunale anskaffelser.
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Eiendomsforvaltning- og utvikling
Karmøy kommuner er eier og forvalter av en omfattende eiendomsportefølje. I 2018 inngår
det blant annet i porteføljen 159 500 m² kommunale formålsbygg, 500 kommunalt disponerte
boliger og 1 570 matrikkelførte eiendommer.
I løpet av årene har det opparbeidet seg et stort vedlikeholdsetterslep. Det ble i 2016
gjennomført en tilstandsvurdering av kommunens formålsbygg og boliger. Teknisk
oppgraderingsbehov for bygningsmassen de neste 10 årene er beregnet til ca. 1,1 milliarder
kroner, fordelt på et oppgraderingsbehov for 290 millioner kr de første 5 årene og 820
millioner kr om 5-10 år.
Over lang tid har situasjonen vært at oppgraderingsarbeidet som foretas på bygningsmassen
ikke samsvarer med det reelle vedlikeholdsbehovet. Kommunen kan både gjøre grep som
reduserer vedlikeholdsbehovet og øker de økonomiske midlene til vedlikehold. Dette kan
blant annet skje igjennom salg av bygg som kommunen ikke nyttiggjør seg av, eller ved å
endre bruken av eksisterende bygg. Med utgangspunkt i kommunens eiendomsportefølje,
vil dette kreve en omfattende kartlegging av både teknisk tilstand og bruksformål.
Plandokumenter for vedlikehold, bruk og utvikling av kommunale bygg vil i denne
sammenhengen være et godt utgangspunkt for å få oversikt over samt sikre verdien av
samlet bygningsmasse.
Kommunikasjon
I fra årsskiftet 2020 opprettes en egen kommunikasjonsavdeling. Den nye avdelingen vil
omfatte arbeidsområdene informasjon, digitalisering, arkiv, servicetorg, beredskap og
HMS/forbedring. Avdelingen skal tilrettelegge for god dialog og samhandling, både innad i
organisasjonen og utad mot aktører i kommunesamfunnet. Opprettelsen av den nye
avdelingen er et grep for å styrke, utvikle og modernisere kommunens
kommunikasjonsarbeid. I den sammenheng er kommunikasjonsstrategien et sentralt
styringsdokument i dette arbeidet. Det er derfor viktig at kommunikasjonsstrategien
oppdateres i henhold til dagens situasjon og utfordringsbilde.
Digitalisering
Digitalisering er ett av kommunens store satsingsområder. Det pågår et gjennomgripende
digitaliseringsarbeid i alle deler av organisasjonen. De siste årene har Karmøy kommune tatt
i bruk nye nasjonale og regionale digitale løsninger. I tillegg har Karmøy arbeidet med
digitaliseringstiltak- og prosjekter på etatsnivå som gjør kommunen bedre rustet til å utføre
oppgaver og levere gode tjenester på en moderne og effektiv måte.
I kommunens videre digitaliseringsarbeid skal det utarbeides det en digitaliseringsstrategi,
med den hensikt å gi arbeidet en bedret systematikk og struktur. Denne bygger på KS sin
digitaliseringsstrategi og stortingsmeldingen «Digital agenda for Norge». I strategien er det
fokusert på 5 satsingsområder som blant annet inneholder mål for å sette brukeren i
sentrum, øke produktivitet, styrke digital kompetanse, regionalt og nasjonalt samarbeid
samt informasjonssikkerhet og personvern.
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Frivilligheten
Karmøy har en frivillig sektor består av mange ulike organisasjoner, ressurser, kompetanser
og interesser. I tillegg bidrar et stort antall uorganiserte innbyggere med frivillig arbeid i
ulike sammenhenger. Ifølge en kartlegging utført av organisasjonen Frivillighet Norge er det
registrert rundt 500 frivillige lag og foreninger i Karmøy. Organisasjonene fordeles i følgende
kategorier: kultur -, rekreasjon- og idrett (60 %), lokalmiljø - og bosted (15 %), politikk og
interesseorganisasjoner (10 %) tro og livssyn (8 %) og annet (7 %). Mer enn halvparten av
organisasjonene har aktiviteter enten daglig eller ukentlig. Det er anslått, med bakgrunn i
regnskapstall fra Statistisk sentralbyrå for ideelle og frivillige organisasjoner, at frivillig
sektor i Karmøy årlig utfører arbeid av et omfang tilsvarende 1 200 ulønnende årsverk. Den
samlede verdiskapingen av arbeidet estimeres til å utgjøre mer enn 1 mrd. kr. De største
utfordringene for frivilligheten i Karmøy er høye kostnader ved administrasjon, vedlikehold
av bygninger og leie av bygninger. Dette medfører et betydelig behov for inntekter i
foreningene – et forhold som kan skape stor arbeidsbelastning på de frivillige som bidrar
med arbeid.
I 2018 vedtok kommunestyret en egen tematisk plan for frivillighet. Planen er en
konkretisering av Karmøys frivillighetspolitikk. Karmøy kommune skal være en
koordinator, støttespiller, samarbeidspartner som skal tilrettelegge for at frivilligheten kan
vokse og utvikle seg. Plandokumentet har gitt kommunens arbeid med frivillighet både
tydeligere retning og rammer. For å kunne videreutvikle det påbegynte arbeidet, er det
naturlig at frivillighetsplanen revideres i løpet av perioden.
VIKTIGE UTFORDRINGER OG PLANBEHOV
Utfordringer

Planer og styringsdokumenter

Sikre en langsiktig og bærekraftig
økonomisk styring av
kommuneorganisasjonen.

Økonomiplan- og handlingsprogram,
kommuneplanens samfunnsdel.

Sikre at kommunale anskaffelser skjer på
en effektiv og samfunnsgagnlig måte.

Innkjøpsstrategi.

Sikre at kommunale bygg og
eiendommer forvaltes, vedlikeholdes og
utvikles på en forsvarlig måte.

Plan for kommunal eiendomsforvaltning
og utvikling.

Tilrettelegge for god dialog og
samhandling, både innad i
organisasjonen og utad mot aktører i
kommunesamfunnet.

Kommunikasjonsstrategi.

Implementere digitale løsninger som
bidrar til at kommunale oppgaver og
tjenester utføres på en moderne og
effektiv måte.

Digitaliseringsstrategi.

Tilrettelegge for at frivilligheten kan
både vokse og utvikle seg.

Frivillighetsplan, samfunnsdelen,
økonomiplan- og handlingsprogram.
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13. PRIORITERTE PLANER
FORKLARINGER TIL TABELLENE
Plandokument
Det understrekes at enkelte titler må anses som midlertidige. Ferdigstilte plan- og
styringsdokument kan få titler som avviker fra det som oppgis planstrategien.
Ansvar
Sa (sentraladministrasjonen), T (teknisk etat), Ok (oppvekst- og kulturetaten) og Ho (helseog oppvekstetaten). Etaten eller etatene som er involvert i utarbeidingen av et plandokument
eller arbeidet. Hvis en etat står skrevet med fet skrift, har denne etaten hovedansvaret for å
produsere eller koordinere selve arbeidet. Eksempelvis betyr Sa+T+Ok+Ho at
sentraladministrasjonen har hovedansvaret for organiseringen og ferdigstillelsen av arbeidet,
mens de andre etatene er deltakere og bidragsytere prosessen.
Status
Ny plan (plandokument som ikke er utarbeidet tidligere). Revisjon (større endringer av et
eksisterende og gjeldende plandokument). Igangsatt (arbeidet er påbegynt før 2019 og
avsluttes i løpet av 2020-2023).
Forventet framdrift
Start og slutt sikter til forventet oppstart og ferdigstillelse av arbeidet. Enkelte arbeid er
påbegynt før 2020, og i slike tilfeller oppføres kun forventet tidspunkt for ferdigstillelse.
Eksisterende planer som fortsatt skal gjelde
Dette omfatter planer, strategidokument eller kunnskapsdokument som videreføres uendret
igjennom inneværende kommunestyreperiode. I hovedsak gjelder dette planer eller
dokumenter som er vedtatt i andre halvdel av forrige kommunestyreperiode, med et
tilstrekkelig oppdatert innhold som rettferdiggjør en videreføring i uendret form.
Det gjøres oppmerksom på at vedtatte arealplaner ikke er oppført i tabellene. Årsaken til
dette er at vedtatte arealplaner gjelder inntil de erstattet av nye planer eller opphevet.
Omklassifisering av kommunedelplaner til temaplaner
Følgende gjeldende planer omklassifiseres fra kommunedelplan til temaplan i inneværende
periode:
Kommunedelplan for klima og energi
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
Kommunedelplan for kultur
Kommunedelplan for trafikksikkerhet






Plan for klima, energi, miljø og natur
Plan for idrett og fysisk aktivitet
Plan for kultur
Plan for trafikksikkerhet

36

PLANER OG STYRINGSDOKUMENT ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Planstrategi
Dokument
Kommunal planstrategi

Ansvar

Status

Sa+Ho+Ok+T

Revisjon

Forventet framdrift
2020 2021 2022 2023
Slutt

Start

Kommuneplan
Dokument
Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens samfunnsdel
med handlingsdel

Ansvar

Status

Sa+Ho+Ok+T

Revisjon

Sa+Ho+Ok+T

Revisjon

Forventet framdrift
2020 2021 2022 2023
Start
Start

Slutt

Slutt

Kommunedelplaner
Dokument
Kommunedelplan for
kulturminner
Kommunedelplan for
fv.47 Veakrossen-Helganesvegen

Ansvar

Status

Ok+T

Revisjon
Igangsatt/
Ny plan

Sa+T

Forventet framdrift
2020 2021 2022 2023
Start

Slutt

Usikker fremdrift

Oppfølgingsprosjekter - Kommunedelplaner for Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn
Dokument
Plan for opprusting av parken i
Kopervik sentrum
Plan for opprusting av torget i
Skudeneshavn sentrum
Plan for opprusting av Åkrehamn
sentrum – «Torget»
Plan for opprusting av Åkrehamn
sentrum/Rådhusvegen
Parkeringsstrategi

Forventet framdrift
2020 2021 2022 2023

Ansvar

Status

Sa+Ok+T

Ny plan

Sa+Ok+T

Ny plan

Sa+Ok+T

Ny plan

Start

Slutt

Sa+T

Ny plan

Start

Slutt

Sa

Nytt dok.

Start
Start

Slutt

Slutt

Start
Slutt
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Større reguleringsplanarbeid i kommunal regi
Dokument
Detaljregulering for
ny brannstasjon i Veakrossen
Områderegulering for
Kolnes sentrum
Områderegulering for
historiske Avaldsnes

Ansvar
Sa+T
Sa+T
Ok+Sa+T

Status
Igangsatt/
Ny plan
Igangsatt/
Ny plan
Igangsatt/
Ny plan

Forventet framdrift
2020 2021 2022 2023
Slutt
Slutt
Slutt

ANDRE KOMMUNALE PLANER OG STYRINGSDOKUMENTER
Interkommunale planer og styringsdokument
Dokument
Plan for reservevann
Interkommunal strategi for
utbygging av boligarealer:
Haugesund, Karmøy og Tysvær
Handlingsplan – Vold i nære
relasjoner

Ansvar
T

Sa
Ho

Status
Igangsatt/
Ny plan

Nytt arbeid
Igangsatt/
Revisjon

Forventet framdrift
2020 2021 2022 2023
Slutt

Start

Slutt

Slutt

Temaplaner, sektorplaner og øvrige plandokumenter
Dokument
Plan for omsorgstjenester/
heldøgns omsorg
Plan for «Leve hele livetreformen»
Plan for psykisk helse – barn og
unge

Ansvar

Status

Ho
Ho+Ok+Sa+T

Revisjon
Igangsatt/
Ny plan

Ok+Ho

Ny plan

Plan for kultur

OK

Revisjon

Plan for kulturskolen

Ok

Ny plan

Plan for idrett og fysisk aktivitet
Strategi og utviklingsplan
for barnehagene

OK

Revisjon

Skolebruksplan (struktur)
Strategi og utviklingsplan
for skolene

Ok

Forventet framdrift
2020 2021 2022 2023
Start

Slutt

Start

Slutt

Slutt
Start

Start
Start
Slutt

Slutt

Slutt

Start
Slutt

Ok

Revisjon
Igansatt/
Revisjon

Start

Ok

Revisjon

Start

Slutt
Slutt
38

Temaplaner, sektorplaner og øvrige plandokumenter (fortsetter)
Dokument
Bibliotekplan

Ok

Status
Igangsatt/
Revisjon

Museumsplan

Ok

Ny plan

Reiselivsplan

Ok

Rusmiddelpolitisk handlingsplan

Sa

Revisjon
Igangsatt/
Revisjon

Sa+Ho+Ok+T

Revisjon

Plan for frivillighet
Plan for smittevern
Plan for overvannshåndtering
Plan for kommunal
eiendomsforvaltning og utvikling

Ansvar

Sa+Ho

Revisjon

Sa+T

Ny plan
Igangsatt/
Ny plan
Igangsatt/
Ny plan
Igangsatt/
Revisjon

T+Sa+Ok+Ho

Hovedplan drikkevann

T

Hovedplan avløp
Plan for kartlegging, tilsyn og
oppfølging av private utslipp

T

Bruksplan for friluftsområder

T

Skjøtselsplan for friluftsområder

T

Plan for universell utforming
Plan og strategi for
sykkelvegnett Karmøy

T

Plan for trafikksikkerhet

T

T
T

Ny plan
Ny plan/
Igangsatt
Ny plan/
Igangsatt
Revisjon
Igangsatt/
Ny plan

Forventet framdrift
2020 2021 2022 2023
Slutt
Start
Start
Slutt
Slutt

T

Revisjon

T

Ny plan

T

Ny plan

Plan for massehåndtering

T

Ny plan

Start

Slutt

Start

Slutt

Start
Slutt

Slutt
Slutt
Slutt
Start
Slutt
Slutt
Slutt
Start
Slutt
Slutt
Start
Slutt

Revisjon

Hovedplan veg
Plan for klima, energi, miljø og
natur
Plan mot plast og marin
forsøpling

Slutt

Start
Slutt
Start
Start

Slutt

Slutt
Start

Slutt
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Strategidokumenter, styringsdokument og kunnskapsdokument
Dokument
Strategi for matproduksjon

Sa

Status
Igangsatt/
nytt dok.

Digitaliseringsstrategi

Sa

Revisjon

Start

Slutt

Kommunikasjonsstrategi

Sa

Start

Slutt

Innkjøpsstrategi
Strategi og handlingsprogram for
folkehelse
Veileder ved bekymring (plan hatkriminalitet/ ekstremisme)

Sa

Revisjon
Igangsatt/
Nytt dok.

Sa

Nytt dok.

Oversiktsdokument for folkehelse

Sa

Revisjon
Igangsatt/
revisjon

Sa+T+Ok

Revisjon

Sa+T+Ho
Sa+T+Ho+Ok

Nytt dok.
Igangsatt/
revisjon

Ho

Revisjon

LNF-kartlegging
Strategi for kommunal
boligpolitikk
Kommune-ROS
Strategi for
velferdsteknologi

Ansvar

Forventet framdrift
2020 2021 2022 2023

Sa

Slutt

Slutt
Start
Slutt
Start
Slutt
Slutt

Start
Start
Start
Slutt

Slutt

Slutt

Start
Start

Slutt

PLANER OG STYRINGSDOKUMENT SOM IKKE SKAL REVIDERES
Gjeldende planer og styringsdokument
Dokument

Kommentar

Plan for legetjenester
Plan for habilitering og
rehabilitering
Plan for psykisk helse og
rusarbeid

Vedtatt i kommunestyret 12.11.2018.

Plan for miljørettet helsevern
Handlingsprogram
SLT/folkehelse

Vedtatt i kommunestyret 01.07.2019.
Vedtatt i kommunestyret 24.09.2018.
Handlingsprogrammet gjelder inntil det er erstattet av
revidert revisjon. Revisjon starter i 2020.

Jordvernstrategi

Vedtatt i kommunestyret 01.07.2019.

Vedtatt i hovedutvalg helse og omsorg 29.08.2018.
Vedtatt i kommunestyret 18.06.2018.
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Gjeldende planer og styringsdokument (fortsetter)
Dokument

Kommentar

Avfallsstrategi
Arbeidsgiver- og
kompetansestrategi
Barnehageplan - kapasitet,
prognoser og behov 2019-2035

Vedtatt i kommunestyret 01.07.2019.

Boligsosial handlingsplan

Vedtatt i kommunestyret 18.06.2018.

Kunstplan 2020-2024

Vedtatt i kommunestyret 16.12.2019
Vedtatt i kommunestyret 17.12.2017. Kunnskapsgrunnlag
oppdateres underveis i kommunestyreperioden.
Plandokumentet blir også supplert med et tema for
primærnæringer (strategi for matproduksjon).

Strategisk næringsplan 2018-2023
Regional reiselivsstrategi for
Haugalandet 2019-2025
Utviklingsplan for
Haugesundregionen 2017-2020

Vedtatt i arbeidsgiverpolitisk utvalg 05.12.2017.
Vedtatt i kommunestyret 25.11.2019.

Vedtatt i kommunestyret 01.07.2019.
Vedtatt i kommunestyret 20.03.2017.
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6. To forfall. Ett varamedlem møtte.
Avd.sjef forvaltning Sigurd Gjerdevik.

Referent:

Elin Vikene

Innledningsvis orienterte virksomhetsleder Reidun Kvinnesland om bestillerkontoret.
Innkalling godkjent.
Saker meldt under Eventuelt. Sakslisten deretter godkjent.
Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 1/20, 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 2/20 og 8/20.
Utlagt på representantenes bord:

Protokollen skal godkjennes i neste møte.

Saknr. 1/20
GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 03.12.2019
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Eldrerådet godkjenner protokollen fra møtet 03.12.2019.

Saknr. 2/20
ÅRSMELDING 2019 - ELDRERÅDET I KARMØY
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre tar vedlagte årsmelding 2019 fra eldrerådet i Karmøy til
orientering.

Saknr. 3/20
LEVE HELE LIVET - ORIENTERING OM STATUS
Behandling:
Eldrerådet støtter enstemmig innstillingen.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg tar statusbeskrivelse for arbeidet med Leve hele livet til
orientering.

Saknr. 4/20
KJØP AV KORTTIDSPLASSER
Behandling:
Avd.sjef forvaltning Sigurd Gjerdevik orienterte og svarte på spørsmål.
Eldrerådet støtter enstemmig innstillingen.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar å opprette fire nye korttidsplasser på Norheim bu- og
behandlingsheim og å kjøpe fire korttidsplasser ved Bokn sjukestove av Bokn kommune.
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Saknr. 5/20
SØKNAD OM FLYTTING AV FYSIOTERAPIPRAKSIS
Behandling:
Avd.sjef forvaltning Sigurd Gjerdevik orienterte og svarte på spørsmål.
Eldrerådet støtter enstemmig innstillingen.
Vedtak:
Søknad om flytting av fysioterapipraksis fra Bygnes til Vea innvilges.

Saknr. 6/20
BUDSJETT 2020 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Behandling:
Avd.sjef forvaltning Sigurd Gjerdevik orienterte og svarte på spørsmål.
Eldrerådet støtter enstemmig innstillingen.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg vedtar budsjett for 2020 for helse- og omsorgsetaten.

Saknr. 7/20
BUDSJETT 2020 - OPPVEKST- OG KULTURETATEN
Behandling:
Eldrerådet støtter enstemmig innstillingen.
Vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar budsjett 2020 for oppvekst- og kulturetaten jf.
nedenstående saksutredelse.

Saknr. 8/20
REFERATSAKER - ELDRERÅDET 28.01.2020
Behandling:
Referatsakene enstemmig tatt til orientering.
1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 04.12.2019
Tatt til orientering.
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2. Saksprotokoll – kommunestyrets budsjettvedtak av 16.12.2019
Tatt til orientering.
3. Pensjonistforbundet – Tilbud om foredrag/kurs våren 2020: Velferdsteknologiens
muligheter!
Tatt til orientering.
4. Nyhetsbrev Aldersvennlig Norge – Eldre er mer enn omsorg
Tatt til orientering.
5. Pensjonistforbundet - Er ditt eldreråd engasjert som brukerrepresentant i
kommunens arbeid med velferdsteknologi?
Tatt til orientering.
6. Svar vedrørende avviksregistrering om vold i helsesektoren
Eldrerådet ber om orientering i neste møte.
7. PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN
Tatt til orientering.

Saknr. 9/20
EVENTUELT - ELDRERÅDET 28.01.2020
1. Tveit viste til en alvorlig hendelse nylig ved Norheim bu- og behandlingsheim der
en pasient døde etter fall fra altan.
Eldrerådet ønsker informasjon i neste møte om hvordan dette kunne skje, og hva
som gjøres for at situasjoner der pasienter kan komme til skade, ikke skal oppstå.
2. Stava Farbu opplyste at hun hadde fått kopi av mail som var sendt til rådmannen
vedrørende eldreomsorgen på sykehjem generelt og ba om at eldrerådet blir
orientert om svaret.
Eldrerådet ønsker at rådmannen orienterer i neste møte om innholdet i brevet og
svaret som blir gitt.
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MØTEPROTOKOLL
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
20/1321-2
Møtested:

EKTA-Aktivitetssenter,
Bleikmyrvn. 43,Vea
Møtedato: 28.01.2020
Tid : Kl. 18:00 - 20:30
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
Mannes Stein Kåre

FRP
KRF
AP
H

Forfall

KL

Møtte for Nordbø Eivind

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

7. Ett forfall. Ett varamedlem møtte.

Referent:

Elin Vikene

Innledningsvis var det omvisning på og orientering om Ekta aktivitetssenter ved avd.leder
May Elise Tennefoss Sørbø og virksomhetsleder Mona Kvale Vikingstad.

Utlagt på representantenes bord:

Protokollen skal godkjennes i neste møte.

Saknr. 1/20
GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE 03.12.2019
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne godkjenner protokollen fra møtet 03.12.2019.

Saknr. 2/20
ÅRSMELDING 2019 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I
KARMØY
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre tar vedlagte årsmelding 2019 for råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne i Karmøy til orientering.

Saknr. 3/20
SØKNAD OM FLYTTING AV FYSIOTERAPIPRAKSIS
Behandling:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig innstillingen.
Vedtak:
Søknad om flytting av fysioterapipraksis fra Bygnes til Vea innvilges.

Saknr. 4/20
KJØP AV KORTTIDSPLASSER
Behandling:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig innstillingen og viser til
at også eldrerådet enstemmig støttet innstillingen.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar å opprette fire nye korttidsplasser på Norheim bu- og
behandlingsheim og å kjøpe fire korttidsplasser ved Bokn sjukestove av Bokn kommune.
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Saknr. 5/20
BUDSJETT 2020 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Behandling:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ønsker info om rus- og psykiatritjenesten i neste møte.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig innstillingen.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg vedtar budsjett for 2020 for helse- og omsorgsetaten.

Saknr. 6/20
BUDSJETT 2020 - OPPVEKST- OG KULTURETATEN
Behandling:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig innstillingen.
Vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar budsjett 2020 for oppvekst- og kulturetaten jf.
nedenstående saksutredelse.

Saknr. 7/20
REFERATSAKER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
28.01.2020
Behandling:
Referatsakene enstemmig tatt til orientering.
1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 04.12.2019
Tatt til orientering.
2. Saksprotokoll kommunestyrets budsjettvedtak 16.12.2019
Tatt til orientering.
3. PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN
Rådet ønsker å få denne saken når den skal på høring.
4. Notat - Reduksjon skole – budsjettåret 2020
Tatt til orientering.
5. Innføring av 60-minutters økter på ungdomstrinnet
Tatt til orientering.
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Saknr. 8/20
EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 28.01.2020
1. Tjøsvoll uttalte følgende:
Vedrørende sykehjemsplasser etter sykehusopphold!
Synes det er helt forkastelig at syke/eldre mister plassen sin etter KUN 24 timer om en er så
uheldig å havne på sykehuset igjen og blir der mer enn 24 timer.
Har snakket med folk som blir kasteballer i månedsvis pga dette, fra det ene hjemmet til det andre
med bytting av pleiere hele tiden pga bytting av sykehjem i tillegg til sykehus.
Alle trenger trygghet, ikke minst når en blir eldre og pleietrengende, da er det godt å se kjente fjes
som en er vant med rundt seg, ikke minst de som skal pleie deg.
Er det virkelig nødvendig å ha så kort frist for pasienten å kunne komme seg tilbake til sin vante
plass?
Er klar over at plassen ikke kan stå på vent i ukevis, men 24 timer? Det må da finnes en grense.
24 timer går fort når en skal ta prøver og er under undersøkelse, det er jo en stor vits med kun 24
timer. Den 24 timers regelen bør (skal) endres!
Oversendes kommunalsjef helse og omsorg.
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MØTEPROTOKOLL
Karmøy ungdomsråd
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 28.01.2020
Tid : Kl. 11:30 - 14:35
Funksjon

Navn

Skole

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Leder
Medlem

Amilie Rognaldson
Karoline Haugeberg
Andrea Sæle
Jabina Behrends
Hedda Aarhus
Idun Tho
Håvar Benestvedt
Henrik Staveland Tveitane
Radowslaw Robert Zilenski

Vormedal ungdomsskole
Åkrehamn ungdomsskole
Skudeneshavn ungdomsskole
Åkrehamn videregående skole
Kristen vgs. Haugaland
Bø ungdomsskole
Stangeland ungdomsskole
Kopervik videregående skole
Danielsen ungdomsskole

Fra adm. (evt. andre):

Rådgiver i oppvekst og kultur /Kristin Benestvedt og fung.
formannskapssekretær

Referent:

Fung. formannskapssekretær

Innkalling godkjent. Saksliste deretter godkjent.

Protokollen skal godkjennes i neste møte.
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Saknr. 1/20
GODKJENNING AV PROTOKOLL - UNGDOMSRÅDET 05.12.2019

Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Ungdomsrådet godkjenner protokoll fra møtet 05.12.2019.

Saknr. 2/20
BUDSJETT 2020 - OPPVEKST- OG KULTURETATEN

Behandling:
Et enstemmig ungdomsråd tilslutter seg innstillingens forslag til vedtak.
Vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar budsjett 2020 for oppvekst- og kulturetaten jf.
nedenstående saksutredelse.

Saknr. 3/20
BUDSJETT 2020 - HELSE- OG OMSORGSETATEN

Behandling:
Et enstemmig ungdomsråd tilslutter seg innstillingens forslag til vedtak.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg vedtar budsjett for 2020 for helse og omsorgsetaten.

Saknr. 4/20
PRESENTASJON AV PROMOTERINGSFILM - UNGDOMSRÅDET 28.12.2020

Behandling:
Karmøy ungdomsråd har mottatt tre ulike forslag til promoteringsfilm vedrørende
temaet om psykisk helse.
Filmforslagene ble vist for ungdomsrådet og det ble enighet om at forslag nr. 1 og 3
var de man gikk videre med. Forslag nr. 3 var imidlertid noe lang og det var derfor
ønskelig at man kortet ned filmen noe. Det ble spilt inn at man kunne ha en kort og
en langversjon.
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Det ble besluttet at tilbakemeldingene ble videreformidlet til Absurd film v/Erlend
Bjelland som kommer tilbake med ferdig resultat snarest.
Vedtak:
Ungdomsrådet gav innspill til promoteringsfilmen vedrørende psykisk helse.

Saknr. 5/20
UNGDOMSKONFERANSE - STATUS 28.01.2020

Behandling:
Arbeidsgruppa som er satt ned for å arbeide med ungdomskonferansen orienterte om
prosessen så langt.
Det ble videre orientert om at ungdomsrådet har fått overført midler fra forrige års budsjett.
Dette medfører at man har et mer romslig budsjett for ungdomskonferansen dette året.
Radoslaw Robert Zilinski informerte om at Fagforbundet hadde tilbudt seg å være en
samarbeidspartner i arbeidet med ungdomskonferansen.
Videre ble det diskutert om ungdomsrådet kunne påta seg rolle å lede konferansen. Flere i
ungdomsrådet ønsket å være konferansier.
Det ble også det spilt inn flere forslag til aktuelle artister/entertainere: Vegard Harm, Espen
Fernando for å nevne noen.
Vedtak:
Arbeidsgruppen gav ungdomsrådet en statusoppdatering på fremdriften i
planleggingsarbeidet blant annet på følgende områder:
- Økonomi
- Forespurte artister
- Lokaler

Saknr. 6/20
REFERATLISTEN - UNGDOMSRÅDET 28.01.2020

Behandling:
Til referatlistens punkt 1 «Innføring av 60-min økter på ungdomstrinnet»:
Ungdomsrådet er generelt skeptisk til innføring av 60-min økter. Ungdomsrådet anser

Side 3 av 5

imidlertid variert undervisning og en stor grad av elevaktivitet/elevdeltagelse som en klar
forutsetning for å lykkes med denne endringen. Det ble videre presisert at elevdeltagelse
ikke kun er oppgaveløsning.
Til referatlistens punkt 2 «Reduksjon skole - budsjettåret 2020»
Ungdomsrådet er kritisk til kutt i skolefrukt på enkelte skoler. Ungdomsrådet mener at det
bør være en likebehandling, da det er ulik praksis i Karmøy kommune på utdeling av
skolefrukt.
Ungdomsrådet er videre kritisk til kutt i lærerstillinger da man er redd for at man ikke får
den hjelpen man trenger i de ulike fagene.
Vedtak:
1. Innføring av 60-min økter på ungdomstrinnet
Ungdomsrådet er generelt skeptisk til innføring av 60-min økter. Ungdomsrådet anser
imidlertid variert undervisning og en stor grad av elevaktivitet/elevdeltagelse som en klar
forutsetning for å lykkes med denne endringen. Det ble videre presisert at elevdeltagelse
ikke kun er oppgaveløsning.
2. Reduksjon skole - budsjettåret 2020
Ungdomsrådet er kritisk til kutt i skolefrukt på enkelte skoler. Ungdomsrådet mener at det
bør være en likebehandling, da det er ulik praksis i Karmøy kommune på utdeling av
skolefrukt.
Ungdomsrådet er videre kritisk til kutt i lærerstillinger da man er redd for at man ikke får
den hjelpen man trenger i de ulike fagene.

Saknr. 7/20
EVENTUELT - KARMØY UNGDOMSRÅD 28.01.2020

Behandling:
1. Ungdomsrådet mente det var bedre å legge møtene til kl. 12.30 pga. buss og
undervisningstimer. Det forsøkes derfor å endre møtetidspunktet.
2. Ungdomsrådet ønsket at det ble avholdt orienteringer i forkant av behandling av
omfattende saker.
3. Kristin Benestvedt orienterte om arbeidet med plan for motivasjon og mestring. Dette har
sin bakgrunn i at ungdomstrinnet i Karmøy kommune scorer lavt på punktet om
motivasjon og mestring i elevundersøkelsen.
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Ungdomsrådet gav tilbakemelding om at rådgiverrollen i skolen er viktig. Det bør bli flere
rådgiversamtaler og også her bør skolene ha lik praksis. Dersom man har et mål å strekke
seg etter blir man lettere motivert til å gjøre en ekstra innsats.
Videre pekte ungdomsrådet på lærerrollens viktige rolle for motivasjon og mestring i
skolen.
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Fra: KnowHow Edtech Conference <knowhow@uis.no>
Sendt: tirsdag 21. januar 2020 14.26
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Emne: Søknad om støtte til KnowHow Edtech 2020
Hei,
NETTOP‐UIS, avdeling for e‐læring på Universitetet i Stavanger (UiS), søker Sola kommune om finansiell støtte til arbeid og
gjennomføring av konferansen KnowHow Edtech‐konferansen 24. september 2020 (nordicedgeexpo.org/edtech).
Konferansen er et tiltak for å øke kompetansen på bruk av digitale verktøy og metoder inn i skolen (alle skolenivå) i vårt fylke,
men også i et nasjonalt og nordisk perspektiv. Debatten i forhold til hvilken rolle teknologien, digitale redskap og verktøy skal
ha i skolen, og ikke minst hvilken rolle skal lærerne ha i forhold til teknologibruk gjør ikke konferansen mindre relevant. Vi
trenger mer kunnskap, inspirasjon og oppdatering på relevante tema, innhold og praktiske løsninger og vi trenger
profesjonelle møteplasser for å inspirere til dette.
Programmet er av høy internasjonal kvalitet; både med plenumspor og aktuelle praktiske parallellsesjoner. NETTOP‐UIS er
ikke en fullfinansiert enhet ved UiS, så vi er helt avhengig av ekstern finansiering for å realisere konferansen.
Her er presentasjonene fra plenumsporet fra konferansen i 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=dYhV6LgGZuc&list=PL1Oi4O0iZ7iYjsDQPcpeN4ZQqRnPHuPsS
Vedlagt er også rapporten fra gjennomføringen av konferansen i 2019. Vennligst ta kontakt hvis dere trenger ytterligere
informasjon.
På forhånd takk for en vurdering av denne søknaden.
Med vennlig hilsen,
Helene Gram
Seniorrådgiver NETTOP‐UIS og Prosjektleder for KnowHow EdTech
Department for the Development of Digital Learning Resources and Solutions for Web Based Education
Universitetet i Stavanger
Office (Skype for business): +47 51 83 27 21
Mobile: +47 984 42 108
Til mailsignatur

KnowHow EdTech 2019

RAPPORT
På bakgrunn av den finansielle støtten Universitetet i Stavanger, Rogaland fylkeskommune,
Stavanger kommune, Sandnes kommune og Atea ga til konferansen KnowHow EdTech 2019 1, følger
denne rapporten.

KnowHow EdTech 2019
Programkomiteen bak konferansen i 2019 var:
-

Terje Eide, Daglig leder Markedsføringshuset, skolepolitiker (H)
Merete Løland, Digital Academy, Equinor
Amund Junge, Pedagogisk rådgiver, Atea Norge AS
Atle Løkken, Avdelingsdirektør NETTOP-UIS
Helene Gram, Seniorrådgiver NETTOP-UIS, prosjektleder KnowHow EdTech

I tillegg til dette har programkomiteen hatt innholdsmøter og avsjekk med sponsorene underveis i
programarbeidet.
Overordnet tema for årets konferanse var «The Impact of edtech», fra individ, organisasjons- og
samfunns-nivå. Blant annet er den sosiale impacten of edtech mer fremtredende enn noen gang.
Andre tema som ble berørt var blant andre maskinlæring, kunstig intelligens, fagfornyelsen,
personalized learning, gaming i skolen, gratisressurser på nettet var blant andre også tema.
Vi kjørte plenumsspor hele dagen og seks workshoper. Rogaland Fylkeskommune, Stavanger
kommune og Atea arrangerte egne workshoper, mens elever og lærere fra Sandnes kommune; Hana
skole og Riska skole hadde visning av verktøy og metoder i foajeen. Vitenfabrikken på Sandnes
arrangerte også en pop-up makerspace i foajeen som ble godt mottatt av publikum. Atea skole
hadde med seg samarbeidspartnere på stand.
Samarbeidet med alle parter var veldig bra og utelukkende konstruktivt, og tilbakemeldingene fra
deltagerne er at de etterlyser enda flere av denne typen aktiviteter til neste år.
Erasmus-prosjektet Flip2Game på Revheim ungdomsskole ble presentert fra plenumscenen, Natalia
Kuckirkova fra Læringsmiljøsenteret ved UiS presenterte forskning på personalized learning og
ungdommer fra danselinjen på Stavanger Katedralskole koreograferte og komponerte Fortnite-dans
og musikk som ble fremført, til stor begeistring fra salen. Så samtlige sponsorer ble behørig vist frem.
I tillegg arrangerte Ungt Entreprenørskap Innovation Camp i samarbeid med Lærdal Medical, for
elever fra St. Svithun videregående skole. Dette foregikk i tilhørende grupperom.
Tobias Heiberg fra Profesjonshøyskolen i København var programleder. Han ønsker gjerne å fortsette
i 2020 og det har vi takket ja til. Med hans kompetanse og innspill i prosessen kan konferansen løftes
til nye høyder.

1

https://www.nordicedgeexpo.org/edtech/
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Resultatet
Vi registrerte 650 deltagere med en-dagspass i 2019 (589 i 2018). I tillegg kommer deltagere som har
tredagers pass på Nordic Edge, i sum ca. 700 publikummere.
90 % av deltagerne var lærere og skoleledere fra grunnskolen, videregående og universitetssektoren.
Hovedsakelig fra vår region, men også fra andre deler av landet. Noen utenlandske også, som har fått
tips om konferansen gjennom programkomiteens nettverk.
Vi får i tilbakemeldinger om at vi stadig lykkes med tema, innhold og innpakning. De samme kommer
igjen fra år til år. Kari Handeland som er rektor ved Skeisvang videregående skole i Haugesund kom
med to kollegaer i 2018, i 2019 kom de syv fra hennes skole. Tre lærere, to avdelingsledere, en
bibliotekar-i tillegg til rektor. Tilbakemeldingen er at skolelederne ser verdien av å få med flere fra
sitt eget kollegie slik at de kan bearbeide alt de hører, delta på ulike workshops for å få maksimalt
utbytte av konferansen.
Fremdeles er det kun Revheim ungdomsskole som tar en planleggingsdag for alle ansatte på
KnowHow EdTech, men vi registrerer at skolene i Sandnes er god på å sende mange fra hver skole.
Spesielt gledelig er det at 100 lektor, PPU og grunnskolelærer studenter fra UiS deltok på
konferansen i år. De fikk gratis inngang.

KnowHow i 2020
Konferansen runder 5-års jubileum i 2020. Vi må jobbe enda mer aktivt i forhold til å få med
næringslivet. Vi ønsker også å inkludere og å lære av denne sektoren. For eksempel skape krysssektorielle workshops. I tillegg må vi få med deltagere fra de Nordiske land i langt større grad.

Finansiering KnowHow EdTech 2019
Arrangementskostnadene for årets KnowHow EdTech ble i vesentlig grad dekket av økonomisk støtte
fra Rogaland Fylkeskommune (kr 200 000,-), Stavanger kommune (kr 300 000,-), UiS (kr 500 000,-)
Atea (200 000,- fordelt på tre år) og Sandnes kommune (kr 50 000,-) — totalt kr 1,1 mill.
Billettinntekter kommer i tillegg.
For øvrig var organisering og gjennomføring basert på betydelig egeninnsats fra spesielt NETTOP-UIS,
som også vil være sentral i videreføringen av konferansen i 2020.

KnowHow Edtech 2020
UiS vedtok i styremøtet 11. desember 2019 kr 500 000,- i støtte til KnowHow EdTech 2020. UiS har
fått et nytt rektorat fra 1. august 2019, det vil være Prorektor for utdanning Astrid Birgitte Eggen som
nå «eier» prosjektet formelt sett fra UiS..
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Motivasjonen var, og er fremdeles, å skape en konferanse som er agendasettende; med innhold og
tema strategisk bestemt med utgangspunkt i regionale utfordringer i skole, utdanning og næringsliv
og en visjon om å bygge en «smart» kunnskapsregion. Dette krever kollektive ideer og strategier,
som KnowHow EdTech skal være knutepunktet for. I tillegg ønsker arbeidsgruppen i perioden mellom
konferansene, å være en ressurs for kommunene i regionen som alle deler ambisjonen om å ta ut de
positive effektene som skapes av læringsteknologi.

Finansieringsbehov
Vi søker Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune og Sandnes kommune om videre støtte i
2020. INETTOP-UIS er avhengig av ekstern finansiering for å kunne gjennomføre konferansen i 2020.

REGNSKAP 2019

KnowHow EdTech 2019
Utgifter:
Konferanseutgifter til Stavanger Forum:
Leie av lokaler
Teknisk avvikling
Prosjektadmin
Bevertning
Lønn UiS-ansatte inkl prosjektledelse
Honorar speakere og pop-up makerspace
Reiser og hotell speakere
Mikroskoper give-away
Reiser research
Redigering foredrag
Markedsføring, fotografering,
konferansemiddag

Inntekter:
Sponsormidler
Billettinntekter
Resultat (egeninnsats NETTOP-UIS)
Universitetet i Stavanger, 22. desember 2019
Helene Gram
Prosjektleder KnowHow EdTech
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701 661
430 000
153 000
104 700
85 000
50 000
20 000
151 000
1 695 361

-1 100 000
-398 125
197 236

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

19/6253-1

27. januar 2020

ROBEK – Nye regler om statlig kontroll med kommuner med økonomisk
ubalanse
1. Innledning
Kommuneloven av 2018 trådte i kraft 1.1.2020. Lovens kapittel 28 om statlig kontroll med
kommuner med økonomisk ubalanse innebærer flere endringer i ROBEK-reglene.
Det er blant annet gjort enkelte endringer i reglene for inn- og utmelding i ROBEK og reglene
for lånegodkjenning. Departementet har dessuten fått hjemmel til å unnlate innmelding i
ROBEK selv om ett eller flere av kriteriene for innmelding er oppfylt. Denne myndigheten er
ikke delegert til fylkesmannen. For kommuner i ROBEK stilles det nå også et rettslig krav om
å utarbeide en tiltaksplan.
I tillegg er det innført en plikt til å gjennomføre lovlighetskontroll av årsregnskapet til en
kommune hvis det er avgitt en negativ revisjonsberetning. Denne plikten skal fylkesmannen
håndheve overfor alle kommuner, og ikke bare kommunene som er registrert i ROBEK.
Formålet med dette brevet er å gi fylkesmannen informasjon om endringene og hvordan
reglene skal praktiseres. Dette brevet erstatter departementets brev av 5.2.2013 (13/441-1).
Vi viser for øvrig til forskrift 30.8.2019 nr. 1096 hvor departementets myndighet etter loven er
delegert til fylkesmannen.

Postadresse
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0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858

Avdeling
Kommunalavdelingen

Saksbehandler
Bent Devik
22 24 72 27

2. Ikrafttredelse
Når bestemmelsene i kapittel 28 nå har trådt i kraft 1.1.2020, skal disse tas i bruk fra dette
tidspunktet.
Dette innebærer blant annet at når fylkesmannen går gjennom kommunenes årsbudsjetter
for 2020 og økonomiplaner for 2020-2023, skal disse vurderes opp mot kriteriene for
innmelding i ROBEK i ny lov § 28-1.
Hvis for eksempel økonomiplanen eller årsbudsjettet for 2020 ikke er fastsatt innen
31.12.2019, oppfyller kommunen kriteriet for innmelding i ROBEK etter § 28-1 første ledd
bokstav e. Hvis for eksempel driftsbudsjettet for 2020 eller driftsdelen i økonomiplanen for
2020-2023 viser at et merforbruk skal dekkes inn over mer enn to år, oppfyller kommunen
kriteriet for innmelding i ROBEK etter § 28-1 første ledd bokstav c.
Når fylkesmannen går gjennom kommunenes årsregnskap for 2019, skal også disse
vurderes etter reglene i § 28-1.
3. Om ROBEK-registrering – § 28-1 første ledd
Kontroll og melding om registrering i ROBEK
En kommune skal registreres i ROBEK når det følger av § 28-1 første ledd. Registrering
gjøres på grunnlag av kommunens økonomiplan og årsbudsjett, og kommunekassens
årsregnskap.
Fylkesmannen skal kontrollere om en kommune skal registreres i ROBEK, og dersom så er
tilfelle, skal fylkesmannen gi departementet melding om innmelding av kommunen i ROBEK.
Departementet fører selv kommunene inn i ROBEK-registeret. Melding om innmelding i
ROBEK gis som tidligere til departementet i form av brev og eget registreringsskjema.
Registreringskjemaet er tilgjengelig på departementets nettsider om ROBEK.
Det samme gjelder for utmelding når det følger av § 28-5. Fylkesmannen kontrollerer om en
kommune skal meldes ut, og gir departementet melding om dette i brev og
registreringsskjema før departementet selv fører kommunen ut av registeret.
Registrering etter flere kriterier
Kommuner som allerede er registrert i ROBEK på grunnlag av én eller flere bokstaver i § 281 første ledd, skal i tillegg registreres inn på nye bokstaver hvis nye kriterier i § 28-1 blir
oppfylt.
Hvis ett kriterium i § 28-1 ikke lenger er oppfylt, skal kommunen ikke være registrert i ROBEK
på den aktuelle bokstaven selv om kommunen fortsatt skal være registrert i ROBEK på annet
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grunnlag. Fylkesmannen skal også gi departementet melding om slike endringer på
registreringsskjema.
Objektive vilkår for registrering
Kontrollen av om en kommune skal meldes inn eller ut av ROBEK skal som tidligere skje på
objektivt grunnlag. Dette betyr blant annet at kontrollen skal baseres på om årsbudsjettet
eller økonomiplanen er satt opp med merforbruk ("bunnlinjekontroll") eller om inndekningen
av merforbruk kvalifiserer for registrering.
Fylkesmannen skal kun vurdere om kommunestyrets vedtak formelt sett medfører at de
objektive kriteriene for registrering i ROBEK er oppfylt. Vurderingen av om vilkårene er
oppfylt skal ikke bygge på skjønnsmessige vurderinger av kommunens økonomiske
situasjon. En kommune skal derfor, selv om kommunen anses å ha en god økonomi, meldes
inn i ROBEK dersom kommunestyrets vedtak om årsbudsjett, økonomiplan,
underskuddsinndekning eller årsregnskap oppfyller kriteriene for registrering i ROBEK. Se
likevel punkt 6 om § 28-1 andre ledd.
Fylkesmannens kontroll av om en kommune skal registreres i ROBEK skal heller ikke bygge
på en vurdering av realismen i inntekter og utgifter i årsbudsjettet eller økonomiplanen eller
realismen i en inndekningsplan. Dette følger av at ROBEK-ordningen ikke er en ordning der
fylkesmannen skal foreta "automatisk" lovlighetskontoll av alle kommunenes årsbudsjett eller
økonomiplan.
Dersom kommunestyrets vedtak om økonomiplan eller årsbudsjett stilles opp på en måte
som ikke tilfredstiller kravene i kommuneloven kapittel 14 eller forskrift 7.6.2019 nr. 714 om
økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner
mv. (budsjett- og regnskapsforskriften), vil det kunne være nødvendig at fylkesmannen gjør
en nærmere vurdering av innholdet i vedtaket for å kunne kontrollere om økonomiplanen
eller årsbudsjettet er fastsatt med merforbruk. Også i slike tilfeller skal fylkesmannens
vurdering innrettes med sikte på å avklare om vedtaket innebærer ubalanse på bunnlinjen,
uten at det gås nærmere inn på realismen i inntekter og utgifter.
Ordinære vedtak og budsjettrevisjoner
Departementet legger fortsatt til grunn at fylkesmannens kontroll av om vilkårene for
registrering er oppfylt, skal baseres på kommunens opprinnelige vedtak om henholdsvis
årsbudsjett, økonomiplan, årsregnskap og inndekning av merforbruk, og ikke på vedtak om
justeringer eller endringer som foretas i etterkant. Dette bygger som tidligere på at
kommunenes plikt etter § 14-3 femte ledd til å sende økonomiplan, årsbudsjett og
årsregnskap til fylkesmannen, ikke omfatter en plikt til å sende vedtak om endringer i
økonomiplanen og årsbudsjettet som foretas i forbindelse med budsjettrevisjoner o.l.
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Vi gjør imidlertid oppmerksom på at bestemmelsene i § 28-1 første ledd, slik de er formulert
og ut fra de bakenforliggende hensyn, ikke utelukker at det kan være grunnlag for registrere
en kommune i ROBEK for eksempel ut fra et vedtak om endring i årsbudsjettet. Dette
innebærer likevel ikke at fylkesmannen skal etablere en fast ordning for oppfølging og
kontroll av slike endringsvedtak med tanke på å avklare om det kan være grunnlag for
registrering i ROBEK. Dersom fylkesmannen unntaksvis blir kjent med at det er grunnlag for
registrere en kommune i ROBEK for eksempel ut fra et vedtak om endring i årsbudsjettet,
skal fylkesmannen på vanlig måte gi departementet melding om innmelding av kommunen i
ROBEK på registreringsskjema.
Lovlighetskontroll etter § 27-1 første eller andre ledd
Dersom fylkesmannen med hjemmel i § 27-1 første eller andre ledd har gjennomført en
lovlighetskontroll av økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskap til en kommune som
ikke er registrert i ROBEK, vil en eventuell opphevelse av vedtaket ikke gi grunnlag for
registrering i ROBEK.
Ved opphevelse av vedtak om økonomiplan, årsbudsjett eller årsregnskap plikter kommunen
å fatte nytt vedtak. Slike nye vedtak vil etter departementets vurdering regnes som ordinære
vedtak som skal kontrolleres mot kriteriene for registrering i ROBEK. Dersom det ikke fattes
nytt vedtak innenfor den fristen som fylkesmannen har fastsatt, skal kommunen registreres i
ROBEK etter § 28-1 første ledd bokstav e eller f.
4. Om kriteriene for innmelding – § 28-1 første ledd
§ 28-1 første ledd bokstav a og b
§ 28-1 første ledd bokstav a viderefører at en kommune som vedtar et driftsbudsjett med
merforbruk, skal meldes inn i ROBEK. Et merforbruk foreligger dersom kommunens bruk av
midler ikke har dekning i årets tilgang på midler, jf. § 14-10 første ledd. Det samme
videreføres for kommuner som vedtar økonomiplanens driftsdel med merforbruk, jf. § 28-1
første ledd bokstav b.
For økonomiplanen skal hvert enkelt år vedtas i balanse. Dersom ett eller flere av årene i
økonomiplanen viser et merforbruk, som er "finansiert" med inndekning i et etterfølgende år,
vil dette anses som en økonomiplan i ubalanse og være grunnlag for innmelding etter
bokstav b, selv om økonomiplanperioden sett under ett er i balanse.
Dersom kommunen vedtar økonomiplanen forut for behandlingen av årsbudsjettet, for
eksempel i juni eller august, og det ellers er klart at første året i økonomiplanen ikke er
kommunens årsbudsjett, skal ubalanse i år 1 i økonomiplanen ikke anses som ubalanse i
årsbudsjettet, og således ikke gi grunnlag for innmelding etter bokstav a, men innmelding
etter bokstav b.
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Innmelding etter bokstav a eller b skal altså skje når det foreligger et merforbruk på
bunnlinjen. I tillegg skal innmelding også skje dersom budsjettet eller økonomiplanen er
saldert med uspesifisert innsparing. Krav til innsparinger/utgiftsreduksjoner som
kommunestyret vedtar for å kunne oppnå en plan eller et budsjett i balanse, må fordeles på
de enkelte tjenesteområdene og trekke ned de ulike bevilgningene etter kommunestyrets
prioritering. Ufordelte innsparinger vil teknisk kunne framstilles som en inntekt eller redusert
utgift i budsjettet eller økonomiplanen. Slike uspesifiserte innsparinger regnes fortsatt som
grunnlag for innmelding etter bokstav a eller b. Uspesifiserte innsparinger anses altså ikke
som reduserte utgifter eller økte inntekter ved denne vurderingen.
§ 28-1 første ledd bokstav c
§ 28-1 første ledd bokstav c viderefører at en kommune skal meldes inn i ROBEK hvis det
under behandlingen av årsregnskapet vedtas at et merforbruk i kommunekassens
driftsregnskap skal dekkes inn over flere enn to år.
I tillegg innebærer § 28-1 første ledd bokstav c at kommunen også skal meldes inn i ROBEK
hvis driftsdelen i økonomiplanen eller budsjettet viser at et merforbruk fra et tidligere år,
dekkes inn over flere enn to år etter at merforbruket oppstod. Dette er en utvidelse i forhold til
regelen i kommuneloven av 1992 § 60 nr.1 bokstav c, som kun innebar at en kommune skal
meldes inn hvis kommunestyret under regnskapsbehandlingen vedtok at et merforbruk i
årsregnskapet skal dekkes inn over flere enn to år. Bestemmelsen i bokstav c innebærer for
eksempel at hvis vedtaket om årsbudsjett for 2020 viser at et merforbruk oppstått i 2018
likevel ikke vil bli dekket inn i 2020 som først vedtatt, skal kommunen registreres i ROBEK.
Bestemmelsen i kommuneloven av 1992 § 60 nr. 1 bokstav d er opphevet. Et brudd på
planen for inndekning av merforbruk er dermed ikke lenger et vilkår for å bli registrert i
ROBEK. Dersom en kommune bryter inndekningsplanen, skal kommunen kun meldes inn i
ROBEK dersom det er annet grunnlag for dette i § 28-1 første ledd.
§ 28-1 første ledd bokstav d
§ 28-1 første ledd bokstav d er ny, og innebærer at en kommune skal meldes inn i ROBEK
dersom balanseregnskapet til kommunekassen viser et oppsamlet merforbruk fra
driftsregnskapet som er større enn tre prosent av driftsinntektene.
Med driftsinntekter menes brutto driftsinntekter, jf. Prop. 46 L (2017–2018) merknadene
s. 416. Departementets vurdering er at dette svarer til den definisjonen av brutto
driftsinntekter som ellers er etablert i KOSTRA.
Et oppsamlet merforbruk framgår av balanseregnskapet under egenkapitalens driftsdel, det
vil si balansekapittel C romertall II nr. 3, jf. budsjett- og regnskapsforskriften § 5-8.
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Etter reglene i budsjett- og regnskapsforskriften § 4-2 andre ledd og § 4-4, som gjelder fra og
med regnskapsåret 2020, skal midler på disposisjonsfond som ikke er skjermet, gå med til å
dekke et merforbruk. Dersom midler på disposisjonsfond er skjermet etter disse reglene, vil
kommunen (fra og med årsregnskapet 2020) både ha skjermete midler på disposisjonsfond
og merforbruk i balansen samtidig. I slike tilfeller legger departementet til grunn at begrepet
oppsamlet merforbruk skal forstås som merforbruk uten at slike disposisjonsfond er trukket
fra, nettopp fordi midlene er skjermet på grunn av planlagt brukt til andre formål. Kommuner
skal dermed meldes inn i ROBEK etter § 28-1 første ledd bokstav d, hvis oppsamlet
merforbruk er større enn 3 prosent, selv om kommunen har skjermete midler på
disposisjonsfond.
Årsregnskapet for 2019 skal derimot avlegges i henhold til reglene i tidligere forskrift
15.12.2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning. Balanseregnskapet for 2019 vil
dermed kunne vise både et disposisjonsfond, et regnskapsmessig mindreforbruk og et
regnskapsmessig merforbruk. Årsregnskapet for 2019 vil ikke inneholde disposisjonsfond
som er skjermet med hjemmel i forskriftsreglene. For årsregnskapet 2019 legger derfor
departementet til grunn at begrepet oppsamlet merforbruk etter § 28-1 første ledd bokstav d
skal forstås som merforbruk fratrukket både mindreforbruk og disposisjonsfond (i sin helhet).
Kommuner skal altså først meldes inn i ROBEK etter § 28-1 første ledd bokstav d på
grunnlag av årsregnskapet for 2019, hvis oppsamlet (netto) merforbruk er større enn 3
prosent etter at mindreforbruk og hele disposisjonsfondet er trukket fra.
§ 28-1 første ledd bokstav e og f
En kommune skal meldes inn i ROBEK hvis økonomiplanen, årsbudsjettet eller
årsregnskapet ikke er vedtatt innen gjeldende frister, jf. § 28-1 første ledd bokstav e og f.
Dette er nytt.
Bestemmelsen i bokstav e innebærer at en kommune skal meldes inn i ROBEK hvis
økonomiplanen eller årsbudsjettet ikke er vedtatt innen årsskiftet, jf. § 14-3 første ledd.
Bestemmelsen innebærer også at en kommune skal meldes inn i ROBEK hvis
økonomiplanen eller årsbudsjettet har blitt opphevet etter en lovlighetskontroll med grunnlag i
§ 27-1, og det ikke er vedtatt ny økonomiplan eller årsbudsjettet innenfor den fristen som
fylkesmannen har fastsatt. En kommune som allerede er registrert i ROBEK, skal også
registreres på bokstav e hvis økonomiplanen eller årsbudsjettet har blitt opphevet etter en
lovlighetskontroll med grunnlag i § 28-3, og det ikke er fattet nytt vedtak innenfor
fylkesmannens frist.
Bestemmelsen i bokstav f innebærer at en kommune skal meldes inn i ROBEK hvis
årsregnskapet ikke er vedtatt innen seks måneder etter regnskapsårets slutt, jf. § 14-3 andre
ledd. Bestemmelsen innebærer også at en kommune skal meldes inn i ROBEK hvis
årsregnskapet har blitt opphevet etter en lovlighetskontroll med grunnlag i § 27-1, og det ikke
er vedtatt nytt årsregnskap innenfor den fristen som fylkesmannen har fastsatt. En kommune
som allerede er registrert i ROBEK skal også registreres på bokstav f hvis årsregnskapet har
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blitt opphevet etter en lovlighetskontroll med grunnlag i § 28-3 i slike tilfeller, og det ikke er
fattet nytt vedtak innenfor fylkesmannens frist.
§ 28-1 første ledd bokstav g og inndelingsloven § 16a
Inndelingsloven § 16 a gir hjemmel for ROBEK-registrering av en ny kommune etter
sammenslåing av kommuner. Adgangen gjelder dersom én eller flere av kommunene som
skal slå seg sammen, er registrert i ROBEK etter kommuneloven § 28-1 første ledd.
Fylkesmannen kan etter en skjønnsmessig vurdering, fram til sammenslåingstidspunktet,
bestemme at den nye kommunen skal registreres i ROBEK. Dette gjelder bare hvis en må
regne med at den nye kommunen vil overta et så stort merforbruk fra før sammenslåingen at
det er behov for å kontrollere den nye kommunens årsbudsjett og låneopptak.
5. Videreføring av registeret fra 31.12.2019 til 1.1.2020
Alle kommunene som per 31.12.2019 var registrert i ROBEK etter kommuneloven av 1992
§ 60 nr. 1 er videreført som registrert i ROBEK fra 1.1.2020 fordi vilkårene i kommuneloven
av 2018 § 28-1 første ledd regnes som oppfylt.
Kommunene som per 31.12.2019 var registrert i ROBEK etter kommuneloven av 1992 § 60
nr. 1 bokstav d, er fra 1.1.2020 i stedet registrert etter kommuneloven av 2018 § 28-1 første
ledd bokstav c. Dette som følge av at dette vilkåret er oppfylt for de aktuelle kommunene.
6. Departementets hjemmel til å unnlate innmelding – § 28-1 andre ledd
Hvis det åpenbart ikke er behov for å kontrollere kommunens årsbudsjett og låneopptak, kan
departementet bestemme at kommunen likevel ikke skal føres inn i ROBEK-registeret, jf.
§ 28-1 andre ledd. Denne myndigheten ligger hos departementet og er ikke delegert til
fylkesmannen. Det vil si at det er departementet selv som avgjør om en kommune ikke skal
registreres i ROBEK selv om vilkårene for registrering etter § 28-1 første ledd er oppfylt.
Dersom en kommune først er registrert i ROBEK, vil kommunen ikke bli meldt ut av ROBEK
før vilkårene i § 28-5 er oppfylt. Bestemmelsen i § 28-1 andre ledd gir ikke departementet
hjemmel for å melde en kommune ut av ROBEK på et tidligere tidspunkt enn det som følger
av § 28-5.
Prosedyre
Hvis en kommune oppfyller vilkårene for registrering etter § 28-1 første ledd, og
fylkesmannen ser at det åpenbart likevel ikke er behov for å kontrollere årsbudsjettet og
låneopptak, skal fylkesmannen gi departementet melding om dette samtidig med meldingen
om at vilkårene for registrering etter § 28-1 første ledd er oppfylt, jf. punkt 3. Meldingen må i
disse tilfellene inneholde fylkesmannens vurdering og begrunnelse for hvorfor det ikke er
behov for kontroll med kommunens økonomi, og dermed innmelding i ROBEK, selv om
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kommunen oppfyller ett eller flere av kriteriene for innmelding. Departementet tar den
endelige avgjørelsen.
Adgangen til å unnlate innmelding etter § 28-1 andre ledd er en unntaksbestemmelse for
åpenbare tilfeller. Terskelen for å la være å melde kommuner inn i ROBEK skal ligge høyt.
Samtidig skal fylkesmannens kontroll med om en kommune skal meldes inn i ROBEK, som
tidligere, være en kontroll begrenset til om de objektive vilkårene for registrering er oppfylt og
ikke omfatte subjektive vurderinger av økonomisk balanse og realisme, jf. punkt 3. Dette
innebærer at fylkesmannen ikke skal legge opp til en fast prosedyre for å gjøre nærmere
vurderinger av om § 28-1 andre ledd muligens kan komme til anvendelse. Fylkesmannen
skal normalt kun varsle departementet som nevnt i forrige avsnitt når fylkesmannen ser at
det klart kan være grunnlag for å ikke melde kommunen inn i ROBEK.
Departementet registrerer kommuner i ROBEK når departementet mottar melding fra
fylkesmannen om at en kommune oppfyller vilkårene for registrering i § 28-1 første ledd.
Departementet vil normalt bare vurdere å la være å melde en kommune inn i ROBEK etter
§ 28-1 andre ledd dersom fylkesmannen har gjort departementet oppmerksom på at det kan
være grunnlag for dette.
Vilkåret for å unnlate innmelding
Hjemmelen for å unnlate innmelding etter § 28-1 andre ledd gjelder bare hvis det åpenbart
ikke er behov for å kontrollere kommunens eller fylkeskommunens årsbudsjett og
låneopptak. Det er opp til departementets frie skjønn å avgjøre om vilkåret for ikke å føre
kommunen inn i ROBEK, er oppfylt.
Terskelen for å la være å melde kommuner inn i ROBEK skal ligge høyt. Det følger direkte
av ordlyden i § 28-1 andre ledd at det må være åpenbart at det ikke foreligger noe
kontrollbehov. Det må være klart at det ut fra hensynet til kommunens økonomiske balanse
ikke er nødvendig å kontrollere kommunens budsjett og låneopptak. Dersom det er en viss
tvil om kontrollbehovet, vil kommunen bli registrert i ROBEK.
Adgangen til å unnlate innmelding vil for eksempel kunne komme til anvendelse i saker hvor
økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet ikke er vedtatt innen tidsfristen, og
økonomien ellers er i balanse. Et annet eksempel kan være at kommunen har fastsatt en
økonomiplan eller et årsbudsjett hvor det i realiteten er økonomisk balanse, men hvor det
foreligger feil eller mangler ved vedtaket av formell eller teknisk art som medfører at et
kriterium for registrering i ROBEK er oppfylt. Det må uansett gjøres en vurdering av om det
foreligger et kontrollbehov før § 28-1 andre ledd kan tas i bruk.
For kommuner som oppfyller kriteriet for innmelding som følge av et merforbruk, enten ved at
det er vedtatt å dekke inn merforbruk over flere enn to år (§ 28-1 første ledd bokstav c) eller
hvor merforbruket overstiger tre prosent av driftsinntektene (bokstav d), vil departementet
som hovedregel ikke benytte hjemmelen for å unnlate innmelding i ROBEK.
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7. Kriterier for utmelding – § 28-5
§ 28-5 gir regler for når en kommune ikke lenger skal være registrert i ROBEK. Reglene er
basert på den praksisen som departementet har ført siden ordningen trådte i kraft i 2001.
§ 28-5 første og andre ledd innebærer at en kommune som er registrert i ROBEK på grunn
av et årsbudsjett eller en økonomiplan i ubalanse, jf. § 28-1 første ledd bokstav a og b, ikke
skal være registrert i ROBEK på disse bokstavene dersom årsbudsjettet eller økonomiplanen
for påfølgende år er vedtatt i balanse. Kommunen vil da bli meldt ut av ROBEK så fremt
kommunen ikke skal være registrert i ROBEK på et annet grunnlag.
En kommune som er registrert i ROBEK på grunn av et merforbruk i regnskapet, jf. § 28-1
første ledd bokstav c og d eller g, skal ikke være registrert i ROBEK på disse bokstavene når
det akkumulerte merforbruket er dekket inn i sin helhet, jf. § 28-5 tredje ledd. Kommunen
meldes altså ut av ROBEK først når merforbruket er dekket inn i sin helhet, så fremt
kommunen ikke skal være registrert i ROBEK på et annet grunnlag.
Hvis en kommune er registrert i ROBEK som følge av at enten økonomiplan, årsbudsjett eller
årsregnskap ikke er vedtatt innen fristen, skal kommunen ikke være registrert i ROBEK på
disse bokstavene når økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet for det påfølgende
året er vedtatt innen fristen, jf. § 28-5 fjerde ledd. Kommunen meldes da ut av ROBEK, så
fremt kommunen ikke skal være registrert i ROBEK på et annet grunnlag.
8. Kontroll med årsbudsjettet og godkjenning av låneopptak – § 28-3
Innholdet i budsjettkontrollen er videreført i ny kommunelov. Sentralt i lovlighetskontrollen av
årsbudsjettet etter § 28-3 første ledd, er spørsmålet om årsbudsjettet er realistisk og i
balanse, jf. § 14-4 første ledd. Lovlighetskontrollen er imidlertid ikke avgrenset til en kontroll
med realisme og balanse, og skal som utgangspunkt være en kontroll av om årsbudsjettet
tilfredstiller alle de ulike kravene til årsbudsjettet som følger av kommuneloven av 2018 og
tilhørende forskrift 7.6.2019 nr. 214 om økonomiplan, årsbudsjett mv. (budsjett- og
regnskapsforskriften). For lovlighetskontrollen av årsbudsjettet etter § 28-3 gjelder for øvrig
§ 27-3, men ikke § 27-3 andre ledd.
§ 28-3 tredje ledd første punktum stiller nye krav til hvordan godkjenningen av vedtak om lån
etter § 28-3 andre ledd skal skje. Når kommunens vedtak om lån er gjenstand for
godkjenning, skal fylkesmannens godkjenning skje ved at fylkesmannen setter en øvre
ramme for nye låneopptak for budsjettåret. Dette innebærer at lånegodkjenningen ikke skal
skje i form av godkjenning av hvert enkelt låneopptak. Dersom kommunen i budsjettåret
vedtar å øke låneopptaket, skal dette godkjennes gjennom en endring av rammen. Vedtaket
om å ta opp lån skal for øvrig framgå av vedtaket om årsbudsjett, jf. § 14-4 andre ledd.
Lånegodkjenningen skal som tidligere gjøres under hensyn til kommunens økonomi og bidra
til at kommunens økonomiske balanse gjenopprettes.
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Fylkesmannen skal vurdere om rammen for årets låneopptak skal reduseres hvis kommunen
har ledige ubrukte lånemidler. Det er særlig aktuelt å redusere rammen for låneopptak
dersom kommunen har store ubrukte lånemidler som ikke vil bli benyttet som finansiering i
budsjettåret, og kommunen ellers har en tilfredsstillende likviditetssituasjon.
Fylkesmannen skal vurdere om det skal fastsettes nærmere vilkår for bruk av lånerammen,
jf. § 28-3 tredje ledd andre punktum. Slike vilkår kan være at lånerammen kun benyttes til
bestemte formål, eller at lånerammen ikke benyttes til nærmere angitte formål.
Fylkesmannen kan bare fastsette vilkår for bruk av rammen hvis det er nødvendig av hensyn
til kommunens økonomi.
9. Plikt til å vedta tiltaksplan – § 28-4 andre til fjerde ledd
Loven stiller nå krav om at alle kommuner som er registrert i ROBEK skal fastsette en
tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse, jf. § 28-4 andre ledd. Kravet vil også
gjelde for kommuner som var registrert i ROBEK per 31.12.2019.
Tidsfristene for fastsettelse av tiltaksplanen avhenger av grunnlaget for registrering. For
kommuner som er innmeldt etter § 28-1 bokstav a, b, e eller g, skal tiltaksplanen fastsettes
senest 30. juni, første gang i 2020.
For kommuner som er innmeldt etter bokstav c, d eller f skal tiltaksplanen fastsettes senest
31. desember, første gang i 2020.
Tiltaksplanen skal sendes fylkesmannen til orientering.
Se for øvrig NOU 2016: 4 punkt 19.11.3.4 og Prop. 46 L (2018–2018) punkt 20.9.4 om
tiltaksplanen.
10. Lovlighetskontroll av årsregnskap ved negativ revisjonsberetning – § 28-6
§ 28-6 fastsetter en ny plikt til å foreta lovlighetskontroll av vedtak om årsregnskap.
Fylkesmannen skal foreta slik lovlighetskontroll i de tilfellene der det er avgitt en
revisjonsberetning med negativ konklusjon om årsregnskapet, og årsregnskapet ikke er
endret for å rette opp det som er grunnlaget for denne konklusjonen.
Plikten gjelder overfor alle kommuner, og ikke bare kommunene som er registrert i ROBEK.
Lovlighetskontrollen av årsregnskapet skal knytte seg til om regnskapsreglene i lov og
forskrift er fulgt, men avgrense seg til de forholdene som regnskapsrevisor har tatt opp i sin
beretning og som er grunnlaget for den negative konklusjonen.
Hvis fylkesmannen mener det foreligger brudd på regnskapsreglene, skal
regnskapsvedtaket oppheves. Kommunestyret må da vedta et nytt årsregnskap som
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etterlever regnskapsreglene. Dette nye regnskapsvedtaket blir grunnlaget for å vurdere om
kommunen oppfyller vilkår for registrering i ROBEK, eksempelvis dersom det korrigerte
regnskapet viser et akkumulert merforbruk større enn tre prosent av driftsinntektene.
Hvis fylkesmannen mener at det ikke foreligger brudd på regnskapsreglene, vil
kommunestyrets vedtak om årsregnskap bli stående som gyldig, selv om revisor har avgitt
negativ beretning. Det er da dette regnskapsvedtaket som er grunnlaget for å vurdere om
kommunen oppfyller kriterier for registrering i ROBEK.

Med hilsen

Thor Bernstrøm (e.f.)
avdelingsdirektør
Bent Devik
utredningsleder
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Adresseliste
Fylkesmannen i
Agder
Fylkesmannen i
Innlandet
Fylkesmannen i
Møre og Romsdal
Fylkesmannen i
Nordland
Fylkesmannen i
Oslo og Viken
Fylkesmannen i
Rogaland
Fylkesmannen i
Troms og Finnmark
Fylkesmannen i
Trøndelag
Fylkesmannen i
Vestfold og
Telemark
Fylkesmannen i
Vestland
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Postboks 788 Stoa

4809

ARENDAL

Postboks 987

2604

LILLEHAMMER

Postboks 2520

6404

MOLDE

Postboks 1405

8002

BODØ

Postboks 325

1502

MOSS

Postboks 59

4001

STAVANGER

Statens hus

9815

VADSØ

Postboks 2600

7734

STEINKJER

Postboks 2076

3103

TØNSBERG

Statens hus,
Njøsavegen 2

6863

LEIKANGER

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

19/5399-5

29. januar 2020

Oppretting av feil i NOU 2019: 24 Inntektsfordeling mellom regionale
helseforetak
Det vises til NOU 2019:24 Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak, som ble avgitt 16.
desember 2019. Departementet sendte denne på høring 17. desember med høringsfrist 17.
mars.
Etter avgivelsen er det oppdaget at enkelte av tabellene i NOU 2019:24 ikke inneholder alle
elementer i utvalgets forslag. Det er redegjort nærmere for dette nedenfor.
Høringsfristen er fortsatt 17. mars 2020. Høringsinstanser som allerede har avgitt svar, kan
velge om de vil gi et nytt svar.
Feilen er knyttet tallene som viser samlet omfordeling i tabellene 2.1/12.10 og 2.2/12.11 på
side 20 og 110. Dette skyldes at det manglet et element i sammenligningen av dagens
modell og forslag til ny modell. Dette elementet er "overføring for å utlikne forskjeller i
kapitalbeholdning" i dagens modell, og som ikke foreslås videreført den nye modellen.
Nedenfor er tabellene vist med riktige tall. Departementet gjør for ordens skyld oppmerksom
på at endringstallene nedenfor er beregnet med utgangspunkt i budsjettforslag 2019. Disse
tallene vil endre seg ved innføringstidspunkt som følge av oppdaterte kriterieverdier
(befolkningstall mv.) og kostnadsandeler.

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

Kontoradresse
Teatergt. 9
www.hod.dep.no

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

Avdeling
Spesialisthelsetjenesteavdelingen

Saksbehandler

Tabell 2.1/12.10 Samlet omfordeling, før endring kapittel 732 Regionale helseforetak, post
70. Sammenlignet med Prop. 1 S (2018-2019). 1000 kroner.
Helse
Sør-Øst

Helse
Vest

Helse
Midt-Norge

Helse
Nord

Beløp

-297 483

165 053

4 541

127 888

Prosent av
bevilgning

-0,56 %

0,88 %

0,03 %

1,00 %

Tabell 2.2/12.11 Samlet omfordeling etter endring kapittel 732 Regionale helseforetak, post
70. Sammenlignet med Prop. 1 S (2018-2019). 1000 kroner.
Helse
Sør-Øst

Helse
Vest

Helse
Midt-Norge

Helse
Nord

Beløp

-232 778

168 400

-1 029

65 405

Prosent av
bevilgning

-0,43 %

0,90 %

-0,01 %

0,51 %

Sammenlignet med NOU 2019:24 gir dette følgende endringer i 1000 kroner. Dette tilsvarer
"overføring for å utlikne forskjeller i kapitalbeholdning" i dagens modell:

Endret beløp

Helse
Sør-Øst

Helse
Vest

Helse
Midt-Norge

Helse
Nord

-38 601

-89 610

62 037

66 173

Med hilsen

Espen Aasen (e.f.)
ekspedisjonssjef
Tone Hobæk
underdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Arkivkode
U63 &18

Arkivsaksnr./Løpenr.
19/22-52 28441/19

Dato
05.02.2020

«AMBULERENDE» SKJENKEBEVILLINGER 2019:

Ambulerende bevillinger (sluttet lag) § 4-5 og til enkeltanledninger/del av året § 1-6, 2. ledd
Ca. antall Antall liter
deltakere omsatt alkohol
Øl
Vin

Dato

Søker

Type arrangement og sted

26.01.
01.02.

Avaldsnes Idrettslag
Visnes Kultur- og Aktivitetshus

Sluttet lag: Årsfest på klubbhuset
Cowboykveld på Kultur- og Aktivitetshuset

60
60

-

-

55

7

01.02.

Vormedal Grendahus SA

Kulturell aften på Norheim Kulturhus

100

75

28

10.01.,
24.01.,
07.02.,
21.02.
02.02.

Karmsundet Båt, Mat og Vin AS

Foredrag om vin og vinsmaking.

16

-

Syre Velforening

Amb.bevillinger gitt i påvente av politisk
behandling av fast skjenkebevilling.
Sluttet lag: Julebord i Krambuå, Syre

40

-

14
14
14
14
-

16.02.

Kopervik Korforening

Sluttet lag: Medlemsfest AKF-huset, Håvik

100

-

-

23.02.

Tuastad Bygdelag

Sluttet lag: Fest for de frivillige i bygdalaget

55

-

-

09.03.

Nordvatne Ølsmakerlag

Ølsmaking på Sevtun Grendahus

50

48

-

09.03.,
14.06.,
05.10.,
23.11.,
14.12.
04.04.

Himsligt AS

Konserter i Sjøhuset Himsligt, Ferkingstad

SILK (Skudenes Internasjonale Litteratur- og Kulturfestival)

SILKePåskekrim i Tåkelurfabrikken

40
40
40
40
40
21

20
16
10
14
7
1

11
9
9
9
11
2

02.05.04.05.
04.05.

Inventum Servering AS/ Cafe MM Kop. Utvidet skjenkeareal ifm Karmøygeddon
Smio på Vea

Konsert i Smio, Vea Sjoarveg. 101

90

48

24

10.05.

Storaurvegen 70 AS

Pop-up restaurant i Skaarnesheimen,Sandve

67

12

10

10.05.,
11.05.
11.05.

Åkra Idrettslag

Konserter i Åkrahallen

Totalt 800

Viking MC

Årsmøte Viking MC - «Dalen ungdomshus»

60

601
830
138

61
39
4

18.05.

Skudenes Event AS

Stand up show i Skudenes Mek. Verksted

Totalt 350

203

23

19.05.

Mortholmen

Veldedighetskonsert på Mortholmen

400

495

39

25.05.

Hinderaker & Visnes Vel

Konsert i Smeltehytta, Visnes

50

180

6

07.06.

Vikinglam AS

Konsert på Feøy Brygge

60

45

7

06.06.08.06.
22.06.

Inventum Servering AS/ Cafe MM Kop. Utvidet skjenkeareal ifm Kopervik Festival

Medtas i

omsetn.oppg

Syre Velforening

St.Hansfest i telt på Vådel, Syre

320

323

69

03.07.07.07.

Skudefestivalen v/Skudenes Event AS

04.07.07.07.
05.07.,
06.07.
31.07.04.08.
17.08.

Skudenes Sjømannsforening

300
500
2000
680
320

132
551
2421
545
436

50
36
135
117
62

200

150

50

Totalt
3000
70

5070

228

Skudenes Bryggeri AS

Kulturhuset, 4 arrangement
Råseglarhuset, 4 arrangement
Karmøybanken Arena, 3 arrangement
Gamle Verkstedet. 3 arrangement
Matserv./konserter i sjømannsforeningens
lokaler på Korneliusholmen
Konserter om bord i MS Sandnes v/kai i
Skudenes ifm Skudefestivalen
Fiskeridagene 2019 – arr. i telt på kaien i
Åkrehamn og utenfor Kystmuseumet
Bryggerilekene i bakgården til bryggeriet

06.09.

Visnes Kultur- og Aktivitetshus

Cowboykveld på Kultur- og Aktivitetshuset

47

41

07.09.

Nordvatne Ølsmakerlag

Ølsmaking på Sevtun Grendahus

50

07.09.

Inventum Servering AS/ Cafe MM Kop. Jub.fest for Vassbakk & Stol, Bygnes

Ryfylke Dampskibsselskab AS
Stiftelsen Åkrehamn Kystmuseum

Medtas i

Medtas i

omsetn.oppg.

omsetn.oppg.

4

56

-

Medtas i

omsetn.oppg.

Ca. antall Antall liter
deltakere omsatt alkohol

Dato

Søker

Type arrangement og sted

07.09.

Smio på Vea

Konsert i Smio, Vea Sjoarveg 101, Veavågen

89

58

21

14.09.

Hinderaker & Visnes Vel

Visnesmarknad, konsert i telt i Fransahagen

400

380

27

28.09.

Islendingafelagid Hugi

Sluttet lag: Høstfest på Vormedal Grendahus

90

-

-

28.09.

Syre Velforening

50

-

-

21.09.

Karmøy Rideklubb

Sluttet lag: Høstfest på Krambuå, Syre
Utsatt, vent på ny dato.
Høstfest på Mortholmen Sildesalteri, Åkra

05.10.

Inventum Servering AS/ Cafe MM Kop. Utvidet skjenkeareal ifm Oktoberrock

05.10.

Bohemer AS

23.10.

38

85

8

Medtas i

omsetn.oppg.

6

1

Medtas i

omsetn.oppg.

20

Karmøy Rotaryklubb

Grillaften/»pop-up restaurant i Round
Table-lokalet, Kirkegt. 9, Kopervik
Sluttet lag: Medlemstilstelning på Solstein

25.10.

Vormedal Grendahus SA

Quis-kveld på Vormedal Grendahus

103

221

23

01.11.

Vormedal Grendahus SA

Irsk kulturell kosekveld,Norheim kulturhus

130

68

19

02.11.

Kor i Vest

Cowboyfest på Sevtun

100

70

38

30.10.02.11.

Skudeneshavn Internasjonale Litteratur
og Kultur Festival

Totalt 1600

188

52

29.10.02.11.

Gjestfrie Hus Drift AS

6 «SILK»-arrangement: fire på Gamla
Verkstedet, ett på Kulturhuset og ett lukket
arrangement på Tåkelurfabrikken
«SILK»-arrangement på Blondefabrikken
Gjestgiveri, Holmen 13-15 Skudeneshavn

Medtas i

omsetn.oppg.

(under forutsetning av at det er gitt midlertidig
dispensasjon til å bruke lokalene til formålet)

16.11.

Sevtun SA

Dansekveld på Sevtun, Sævelandsvik

77

18

24

26.10.,
23.11.
13.12.

Storaurvegen 70 AS

52
85
100

7
74
-

28
14
-

13.12.

Skip O’Hoooiii AS/Lanternen

13 retters middag med Liliana Haaland
Konsert på Skaarnesheimen, Sandve
Sluttet lag: Julebord for ansatte, «Brian på
kaien», Mannes
Julebord for firma på Gamla Verkstedet

50

Medtas i

omsetn.oppg.

27.12.

Skudenes Event AS

Revy på Gamle Verkstedet, Skudeneshavn

125

51

14

2019

Summert

13175

13749

1375

Åkrehamn videregåande skole

-

Antall gjester/omsetningstall skal ikke innrapporteres for sluttet lag.

-

Skjenkesteder som har fått ambulerende skjenkebevilling til arrangement i form av utvidet skjenkeareal innrapporterer omsetningstall for dette i den årlige innrapporteringen
innen 1. april og betaler omsetningsavgift av dette.
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Haugesund kommune
Kommunedirektøren

Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep.
0032 Oslo

Deres referanse

Vår referanse
Saksnr. 2020/646
Løpenr. 4282/2020
Arkivkode 033

Saksbehandler
Leif Birkeland
Tlf. 52 74 32 30

Vår dato
22.01.2020

HØRINGSUTTALELSE: «STUDIEPLASSER I MEDISIN I NORGE. BEHOV,
MODELLER OG MULIGHETER»
Kunnskapsdepartementet har sendt Grimstadsutvalgets utredning «Studieplasser i medisin i
Norge. Modeller, behov og muligheter» ut på høring. Dokumentet kan leses i sin helhet her.
Høringsfristen er satt til 15.02.2020. Haugesund kommune avgir med dette sin
høringsuttalelse, under forutsetning av politisk godkjennelse i etterkant av høringsfristen.
Haugesund kommune legger til grunn at Norge på kort sikt bør legge til rette for å selv
utdanne 80% av de legene landet trenger. Dette er i tråd med Grimstadutvalgets anbefaling.
Opptrappingen av antall studieplasser krever at helseforetak og kommuner blir tilført
tilstrekkelig med ressurser, slik at en er i stand til å håndtere økningen i antall praksisplasser
og sikrer en god utdanning.
Kommen støtter videre anbefalingen om ett medisinsk fakultet i hver helseregion, med flere
campuser og tettere samhandling mellom alle helsetjenester i alle helseregioner. Skal
landets medisinutdanning fordeles på flere enn de fire universitetene som tilbyr
medisinutdanning pr i dag så kan dette bidra til å fragmentere eksisterende sårbare fagmiljø.
Det vil være utfordrende å etablere sterke nok fagmiljøer innenfor undervisning og forskning
ut over ett fakultet i hver helseregion.
Det skisseres av utvalget en campus-løsning, hvor siste del av utdanningen tas mer
desentralisert. Helse Fonna HF, Revmatismesykehuset i Haugesund og Haugesund
kommune kan være sentrale aktører i en slik modell på vestlandet.
Haugesund kommune mener samarbeidet om medisinutdanningen på vestlandet må styrkes,
og at Grimstadutvalgets anbefaling punkt G, J og K må tillegges spesiell vekt i det videre
arbeidet. For øvrig støtter Haugesund kommune opp under de vurderinger som er gitt i
høringsuttalelsen som er avgitt fra Helse Fonna HF.

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund
Besøksadresse
Rådhusgt. 66

Sentralbord
52 74 30 00
Telefaks

Bankgiro
3330 30 47722
Organisasjonsnr.
944 073 787

E-postadresse
postmottak@haugesund.kommune.no

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Saksbehandler:

10/00310-37
A60
Elin Wetås Jara,

Deres referanse:
Dato:

21.01.2020

Vår referanse:
Arkivkode:

Til kommunene i Rogaland

Høring Grimstadutvalgets utredning - Studieplasser medisin

Fylkesstyret og kommunedirektørutvalget i KS Rogaland har behandlet høringssaken om
Grimstadsutvalgets utredning – Studieplasser i medisin i Norge – behov, modeller og muligheter, og
oppfordrer kommunene i Rogaland til å avgi høringsuttalelse.
Vedlagt følger saksutredning og vedtak fra utvalgene og saksgrunnlag som kan benyttes i kommunenes
utredning av høringssaken.

Fylkesstyret i KS Rogalands vedtak i sak 20/7:
«Fylkesstyret ser det som viktig å sikre at antall utdanningsplasser innen medisin møter behovet for
rekruttering av leger til primærhelsetjenesten. Det er også viktig at utdanningsløpene rettes inn mot
behovene i kommunehelsetjenesten, ikke minst når det gjelder samhandling.
Fylkesstyret vedtar vedlagte høringsuttalelse om Grimstadutvalgets utredning.
Høringsuttalen oversendes KS for implementering i sentral høring, samt alle kommunene i Rogaland
som saksunderlag for lokale høringssvar.»

Kommunedirektørutvalget i KS Rogalands vedtak i sak 20/2:
« Kommunedirektørutvalget tar fylkesstyrets vedtak i sak om høring Grimstadutvalget til orientering,
og oppfordrer alle kommuner til å avgi høringsuttalelse i saken. Saken med vedlegg sendes kommunene
som saksunderlag for lokale høringssvar.»

Vennlig hilsen

Helene Arholm
Regiondirektør
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FS RO HØRING GRIMSTADSUTVALGETS UTREDNING-STUDIEPLASSER I MEDISIN I NORGE-BEHOV,
MODELLER OG MULIGHETER
Forslag til vedtak
Fylkesstyret ser det som viktig å sikre at antall utdanningsplasser innen medisin møter behovet for
rekruttering av leger til primærhelsetjenesten. Det er også viktig at utdanningsløpene rettes inn mot
behovene i kommunehelsetjenesten, ikke minst når det gjelder samhandling.
Fylkesstyret vedtar vedlagte høringsuttalelse om Grimstadutvalgets utredning.
Høringsuttalen oversendes KS for implementering i sentral høring, samt alle kommunene i Rogaland
som saksunderlag for lokale høringssvar.
Saksframstilling
Regjeringen satte i 2018 ned Grimstadutvalget, ledet av professor Hilde Grimstad og med
representasjon blant annet fra Helse Stavanger, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og
universitetet i Aalborg. Utvalgets oppdrag var å se på muligheter for flere studieplasser innenfor
dagens medisinstudier i Norge, å utrede en modell der utenlandsstudenter kan ta de siste årene av
medisinstudiet i Stavanger, og et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger
og Stavanger Universitetssykehus om medisinutdanning.
KS Rogaland ble våren 2019 invitert av Universitetet i Stavanger til å delta i workshops om innholdet i
et mulig medisinstudium i Stavanger basert på kommunenes behov. KS har også bidratt til å invitere
kommunene i Rogaland med i disse samlingene. Mange av kommunene har møtt, og da med
kommunalsjef, helsesjef og/eller kommuneoverlege. Av innspillene som har vært diskutert har blant
annet organisering av praksis i kommunehelsetjenesten vært sentralt. Tilpasning av utdanning med
fokus på samhandling og forebyggende helse, samt velferdsteknologi har også vært tema i møtene.
Fylkesstyret i Rogaland behandlet sak om utdanning og videreutdanning for leger i regionen i møte
15.03.12 og gjorde følgende vedtak:
Fylkesstyret støtter opp om arbeidet med å styrke rekrutteringen til legestillinger i
primærhelsetjenesten, og at kommunene bidrar til å utrede nye og hensiktsmessige utdannings- og
praksisordninger for leger i regionen. (Sak 19/14)
I møtet med UiS som var del av felles møte med rådmannsutvalget og fylkesstyret i Rogaland
14.06.19 ble det gjort følgende vedtak i sak 19/18 møte med UiS:
Medisinerutdanning - Fylkesstyret og rådmannsutvalget støttet en intensjonsavtale mellom KS
Rogaland og UiS hvor formålet er å formalisere et overordnet samarbeid om å sikre kvalitet og
kapasitet når det gjelder praksisplasser for profesjonsutdannelser innenfor kommunenes
arbeidsområder.
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Representanter for KS-ledelsen hadde i desember 2019 møte med Universitetet i Stavanger der
modellen for medisinutdanning i Stavanger ble lagt frem. I møtet la universitetet vekt på behovet for
nytenkning i medisinutdanningen, blant annet med tanke på praksis i kommunene og bruk av
teknologi og digitalisering, viktigheten av nærhet mellom campus og kommunene og muligheten for
etablering av en påbyggingsmodul for utenlandsstudenter ved UiS.
Hovedtrekk i Grimstadutvalgets utredning

I dag utdannes nær halvparten av alle norske medisinstudenter utenfor Norge, og de fleste
norske medisinstudenter i utlandet studerer i Polen, Ungarn og Slovakia. Grimstadutvalget
peker på at utenlandsk utdannelse ikke nødvendigvis er i samsvar med behovene i norsk
helsevesen og at studentene ikke alltid har like gode forutsetninger for samhandling med
pasienten som norske medisinutdanninger gir. Anbefalingen fra utvalget er at
utdanningskapasiteten på sikt bør dekke behovet for leger i Norge, og at utdanningen må
tilpasses helsetilstanden, helsetjenesten og befolkningen i Norge. For å utdanne 80% av de
legene Norge trenger, må antall studieplasser økes med 440.
Når det gjelder hvor mange universitet som skal ha rett til å utstede graden cand. med. er
utvalget delt mellom de som mener en ny medisinutdanning vil ha vansker med å bygge opp
sterke nok fagmiljøer, og de som mener at samarbeid med praksisfeltet er lettere med
nærhet mellom studiecampus og gradsgivende universitet og at også andre enn de fire som
har gradsrett i dag bør få muligheten til å iverksette medisinstudium.
Dersom de fire universitetene som i dag utdanner leger skal øke antallet studieplasser, har
de spilt inn at det vil være behov for økonomiske avklaringer i forhold til samarbeid med
praksisfeltet, samt investeringer i areal til undervisning og simulering, samt
personellressurser til administrasjon og undervisning. Det er også en forutsetning å ha
forpliktende praksisavtaler med praksisfeltet.
Når det gjelder norske studenter i utlandet, og en modell der disse kan studere de siste
årene i Stavanger, er utvalget enig om at hovedmodellen må være seksårige integrerte
studieløp. Utvalget er delt i spørsmålet om det kan være hensiktsmessig å lage en midlertidig
modell der norske studenter fullfører 3 år i utlandet og deretter 3 år i Stavanger frem til den
nasjonale utdanningskapasiteten når et tilfredsstillende nivå.
Høring
Kunnskapsdepartementet har sendt utvalgets utredning ut på høring, med høringsfrist 15. februar
2020. KS er høringsinstans.
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FS RO Medisinutdanning til UiS

Fylkesstyret i Rogaland har behandlet saken i møte 01.11.2019 sak 19/46
Vedtak
Fylkesstyret drøftet viktigheten av Grimstadutvalgets anbefaling av medisinerutdanning og
viktigheten for kommunene til styrking av primærhelsetjenesten.
Kommunene oppfordres til å gi høringsuttalelse.
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Høringsuttalelse
Utredning fra Grimstadutvalget:
Studieplasser i medisin i Norge
Behov, modeller og muligheter
Fylkesstyret i KS Rogaland har behandlet Grimstadutvalgets utredning og vil gi følgende
uttalelse:
Fylkesstyret ser det som positivt at det er iverksatt et arbeid for å bedre kapasiteten i
medisinutdanningen og at en eventuell etablering av et medisinstudium i Stavanger har
inngått i utvalgets utredningsoppdrag. Dette har gitt kommunene i Rogaland muligheten til å
spille inn primærhelsetjenestens behov både når det gjelder teoretisk og praktisk utdanning
og organiseringen av praksislæring og til å se på mulighetene for mer praksisrelevant
undervisning sammen med Universitetet i Stavanger.
Fylkesstyret i KS Rogalands innspill til høringsspørsmålene som er utsendt fra
Kunnskapsdepartementet:
1. Utdanning av leger i Norge og i utlandet
For kommunene er det vesentlig at tilgangen på medisinstudenter er tilpasset
behovet for leger både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, og at
kompetansen legene har er tilpasset behovet i helsetjenestene og befolkningen. I
mange kommuner er rekruttering av allmennleger en utfordring, og derfor er det viktig
at tiltak for utdanning av flere leger iverksettes.
Forebygging og tidlig innsats, samhandling mellom tjenestene og samvalg mellom
lege og pasient står sentralt i de norske helse- og omsorgstjenestene. Fylkesstyret vil
understreke at det er viktig for kommunene at leger som skal praktisere i Norge har
kompetanse til å inngå i disse sammenhengene.
2. Studieplasser og gradsrettigheter
Fylkesstyret i KS Rogaland vil understreke den fordelen en geografisk nærhet
mellom studieinstitusjon, campus og praksisfeltet kommunene utgjør. Kommunenes
utvidede ansvar for LIS3-kandidater i allmennmedisin og også oppfølging av LIS1,
krever utstrakt supervisjon og veiledning. Med en etablering av grunnstudier i medisin
ved Universitetet i Stavanger, vil dette kunne ses i sammenheng og danne større
miljø for veiledning og oppfølging av leger i utdannelse. Det legges vekt på at
kommuner i regionen har bidratt til utviklingen av modellen for medisinstudium og
praksis tilknyttet Universitetet i Stavanger, noe som synliggjør muligheten for et nært
og bredt samarbeid mellom praksisfeltet og universitetet om medisinutdanningen. KS
Rogaland har også inngått en intensjonsavtale med Universitetet i Stavanger om
praksisordning i forbindelse med et eventuelt medisinstudium.
Fylkesstyret vil også holde frem satsingen på velferdsteknologi og samhandling
innenfor helse som har ført til at Stavangerregionen med Haugalandet har fått
utmerkelse som trestjerners referanseregion innenfor den europeiske
innovasjonsplattformen EIP AHA. Disse fagmiljøene og samarbeidskonstellasjonene
er en del av grunnlaget for utviklingen av en medisinutdanning i Stavanger. Det er

også under etablering et HelseCampus med møteplasser og simuleringsmuligheter, i
samarbeid mellom kommuner, universitet og sykehus.
3. Premisser for økt kapasitet i norske medisinutdanninger
Fylkesstyret i KS Rogaland vil støtte studieinstitusjonenes innspill når det gjelder
ressursbehovet ved en eventuell økning i studenttallet. Behovet for praksisplasser i
kommunene vil øke uansett plassering av studietilbudet, med medfølgende behov for
kontorplasser og veiledningskapasitet hos kommunalt ansatte leger og andre leger i
primærhelsetjenesten.
4. Modell med opptak av norske studenter fra utlandet
KS Rogalands fylkesstyre støtter utvalgets vurdering av at hovedmodellen for
utdanning bør være seksårige løp i Norge, for slik å ivareta helheten i
utdanningsløpet, og fordi det også åpner muligheten for fleksibilitet og utvikling av
studiene i tråd med behovet i praksisfeltet.
Fylkesstyret vil peke på muligheten for fornying av oppbygningen av studiet og
gjennomføringen av praksis, der en mulighet som er kommet frem i samtalene
mellom kommunene i Rogaland og Universitetet i Stavanger er praksis gjennom hele
studietiden, heller enn en avsatt praksisperiode. Dette gir større mulighet for sambruk
av kontor, og dermed utplassering av flere studenter, samtidig som tilknytningen til
primærhelsetjenesten kan forsterkes og gjøre praksis her som ferdig utdannet lege
mer attraktiv. Det åpner også for tverrfaglig samarbeid i utdanningen som en
forberedelse til samhandling i yrket.
5. Andre innspill til høringen
Et viktig fokus for kommunesektoren fremover er bærekraftig nærings-, steds- og
byutvikling. Etableringen av et medisinsk fakultet ved Universitetet i Stavanger vil
kunne være en av driverne for utvikling i Stavangerregionen. Det er allerede i dag et
etablert kvadruppel helix-samarbeid mellom akademia, næringsliv, offentlig sektor og
innbyggere blant annet når det gjelder utvikling og testing av velferdsteknologiske
løsninger. Innretningen på det foreslåtte medisinstudiet i Stavanger vil etter
Fylkesstyrets vurdering bidra til å videreutvikle dette samarbeidet. Et medisinsk
fakultet kunne bidra til fremtidig by- og stedsutvikling i regionen og vil også styrke og
sette Stavanger på kartet som studie- og forskningsby.
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KDU RO HØRING GRIMSTADUTVALGET
Forslag til vedtak
Kommunedirektørutvalget tar fylkesstyrets vedtak i sak om høring Grimstadutvalget til orientering,
og oppfordrer alle kommuner til å avgi høringsuttalelse i saken. Saken med vedlegg sendes
kommunene som saksunderlag for lokale høringssvar.
Saksframstilling
Fylkesstyret i Rogaland gjorde vedtak om høringsuttalelse til Grimstadutvalgets rapport i sak 20/7 i
møte 09.01.20:
Fylkesstyret ser det som viktig å sikre at antall utdanningsplasser innen medisin møter behovet for
rekruttering av leger til primærhelsetjenesten.
Det er også viktig at utdanningsløpene rettes inn mot behovene i kommunehelsetjenesten, ikke
minst når det gjelder samhandling.
Fylkesstyret vedtar vedlagte høringsuttalelse om Grimstadutvalgets utredning.
Høringsuttalen oversendes KS for implementering i sentral høring, samt alle kommunene i Rogaland
som saksunderlag for lokale høringssvar.
I fylkesstyremøtets behandling av saken hadde representanten Trine Meling Stokland følgende
protokolltilførsel:
Stokland mener at følgende uttalelse bør gjelde for høringsspørsmål 2:
2a) Hva er synspunktene på en økning av studieplasser nasjonalt tilsvarende 80 prosent av nasjonalt
behov?
Fylkesstyret i KS Rogaland mener det er viktig at Norge på kort sikt legger til rette for å selv utdanne
80 % av legene som vi trenger.
2b) Bør det åpnes for at flere enn dagens fire universiteter med gradsrettigheter i medisin kan tilby
utdanningen? Bør dette i tilfelle skje gjennom en hel grad eller en fellesgrad?
Fylkesstyret i KS Rogaland mener at samarbeidet om medisinutdanning på Vestlandet må trappes
opp og styrkes, og at Grimstadutvalgets anbefaling punkt G*, J** og K***må tillegges spesiell vekt i
det videre arbeidet.
*Anbefaling G: Utvalget anbefaler studiemodeller i medisin som inkluderer en større del av
helsetjenesten, både i praksis og klinisk undervisning. Utvalget anbefaler studiemodeller der
studentene er ved campuser utenfor universitetsbyen i større deler av studietiden, som del av
studieplanen ved sitt lærested. I samsvar med dette anbefaler utvalget etablering av nye campuser.
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**Anbefaling J: Utvalget anbefaler at en bygger videre på eksisterende samarbeid i en økt satsing på
medisinutdanningen i Stavanger, ut fra den erfaringen og kompetansen som UiB og SUS har.
*** Anbefaling K: Utvalget anbefaler at UiB og UiS som utdanningsinstitusjoner, sammen med
kommune- og spesialisthelsetjenestene i Stavanger-regionen, samarbeider om utforming av et
helhetlig studieløp, og særlig om de siste studieårene.
Saken legges frem for kommunedirektørutvalget til orientering. Høringsuttalelse og universitetets
innspill ligger ved saken.
Bakgrunn for saken:
Regjeringen satte i 2018 ned Grimstadutvalget, ledet av professor Hilde Grimstad og med
representasjon blant annet fra Helse Stavanger, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og
universitetet i Aalborg. Utvalgets oppdrag var å se på muligheter for flere studieplasser innenfor
dagens medisinstudier i Norge, å utrede en modell der utenlandsstudenter kan ta de siste årene av
medisinstudiet i Stavanger, og et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger
og Stavanger Universitetssykehus om medisinutdanning.
KS Rogaland ble våren 2019 invitert av Universitetet i Stavanger til å delta i workshops om innholdet i
et mulig medisinstudium i Stavanger basert på kommunenes behov. KS har også bidratt til å invitere
kommunene i Rogaland med i disse samlingene. Mange av kommunene har møtt, og da med
kommunalsjef, helsesjef og/eller kommuneoverlege. Av innspillene som har vært diskutert har blant
annet organisering av praksis i kommunehelsetjenesten vært sentralt. Tilpasning av utdanning med
fokus på samhandling og forebyggende helse, samt velferdsteknologi har også vært tema i møtene.
Fylkesstyret i Rogaland behandlet sak om utdanning og videreutdanning for leger i regionen i møte
15.03.12 og gjorde følgende vedtak:
Fylkesstyret støtter opp om arbeidet med å styrke rekrutteringen til legestillinger i
primærhelsetjenesten, og at kommunene bidrar til å utrede nye og hensiktsmessige utdannings- og
praksisordninger for leger i regionen. (Sak 19/14)
I møtet med UiS som var del av felles møte med rådmannsutvalget og fylkesstyret i Rogaland
14.06.19 ble det gjort følgende vedtak i sak 19/18 Møte med UiS:
Medisinerutdanning - Fylkesstyret og rådmannsutvalget støttet en intensjonsavtale mellom KS
Rogaland og UiS hvor formålet er å formalisere et overordnet samarbeid om å sikre kvalitet og
kapasitet når det gjelder praksisplasser for profesjonsutdannelser innenfor kommunenes
arbeidsområder.
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Representanter for KS-ledelsen hadde i desember 2019 møte med Universitetet i Stavanger der
modellen for medisinutdanning i Stavanger ble lagt frem. I møtet la universitetet vekt på behovet for
nytenkning i medisinutdanningen, blant annet med tanke på praksis i kommunene og bruk av
teknologi og digitalisering, viktigheten av nærhet mellom campus og kommunene og muligheten for
etablering av en påbyggingsmodul for utenlandsstudenter ved UiS.
Hovedtrekk i Grimstadutvalgets utredning
I dag utdannes nær halvparten av alle norske medisinstudenter utenfor Norge, og de fleste
norske medisinstudenter i utlandet studerer i Polen, Ungarn og Slovakia. Grimstadutvalget peker
på at utenlandsk utdannelse ikke nødvendigvis er i samsvar med behovene i norsk helsevesen og
at studentene ikke alltid har like gode forutsetninger for samhandling med pasienten som norske
medisinutdanninger gir. Anbefalingen fra utvalget er at utdanningskapasiteten på sikt bør dekke
behovet for leger i Norge, og at utdanningen må tilpasses helsetilstanden, helsetjenesten og
befolkningen i Norge. For å utdanne 80% av de legene Norge trenger, må antall studieplasser
økes med 440.

Når det gjelder hvor mange universitet som skal ha rett til å utstede graden cand. med. er
utvalget delt mellom de som mener en ny medisinutdanning vil ha vansker med å bygge opp
sterke nok fagmiljøer, og de som mener at samarbeid med praksisfeltet er lettere med nærhet
mellom studiecampus og gradsgivende universitet og at også andre enn de fire som har
gradsrett i dag bør få muligheten til å iverksette medisinstudium.
Dersom de fire universitetene som i dag utdanner leger skal øke antallet studieplasser, har de
spilt inn at det vil være behov for økonomiske avklaringer i forhold til samarbeid med
praksisfeltet, samt investeringer i areal til undervisning og simulering, samt personellressurser til
administrasjon og undervisning. Det er også en forutsetning å ha forpliktende praksisavtaler med
praksisfeltet.
Når det gjelder norske studenter i utlandet, og en modell der disse kan studere de siste årene i
Stavanger, er utvalget enig om at hovedmodellen må være seksårige integrerte studieløp.
Utvalget er delt i spørsmålet om det kan være hensiktsmessig å lage en midlertidig modell der
norske studenter fullfører 3 år i utlandet og deretter 3 år i Stavanger frem til den nasjonale
utdanningskapasiteten når et tilfredsstillende nivå.
Høring
Kunnskapsdepartementet har sendt utvalgets utredning ut på høring, med høringsfrist 15. februar
2020. KS er høringsinstans.
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Høringsliste
Departementene
Barneombudet
Datatilsynet
Folkehelseinstituttet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Norges forskningsråd
Foreldreutvalget for grunnskoleopplæring (FUG)
Fylkesmennene
Kompetanse Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Politidirektoratet
Politiets attestenhet i Vardø
Regelrådet
Riksrevisjonen
Sametinget
Samordna opptak
Sentralledelsen for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Sivilombudsmannen
Språkrådet
SSB
Statens lånekasse for utdanning
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statped
Sysselmannen på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre
Høgskolene
Universitetene
Frittstående skoler (godkjent etter friskoleloven)
Private grunnskoler (godkjent etter opplæringslova § 2-12)
Statlige grunnskoler
Statlige høgskoler
Statlige videregående skoler
Abelia – Forum for friskoler

Afasiforbundet
Akademikerne
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Atferdssenteret
Barnevakten
Blindeforbundet
Blå Kors
Dysleksi Norge
Elevorganisasjonen
Institutt for arbeidsliv- og velferdsforskning (FAFO)
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Forandringsfabrikken
Foreldrenettverk MOT Mobbing
Foreningen Mobbing i Skolen
Forskerforbundet
Forening for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Handikappede Barns Foreldreforening
Hørselshemmede barns organisasjon
Hørselshemmedes Landsforbund
Innvandrernes Landsforbund
Institutt for samfunnsforskning
ISAAC
Kristent Pedagogisk Forum
Kristne Friskolers Forbund
KS
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS)
Landsorganisasjonen i Norge – LO
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Lykkelige barn
Lærernes Yrkesforbund
Læringsmiljøsenteret
Mental Helse Ungdom
MOT
Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO
Nordisk institutt for studium av innovasjon, forskning og utdanning
Norges Døveforbund
Norges Handikapforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede
Norsk Fosterhjemsforening

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring – NOVA
Norsk Kulturskoleråd
Norsk Leirskoleforening
Norsk Lektorlag
Norsk Montessoriforbund
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Norske Kveners Forbund
Norsk Samers Riksforbund
Odin Stiftelsen
Organisasjonen mot offentlig diskriminering
Redd Barna
Røde Kors
Rådet for psykisk helse
Rådgiverforum Norge
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Sex og politikk
Skeiv Ungdom
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
Steinerskoleforbundet
Steinerskolenes foreldreforbund
Stiftelsen Barnas rettigheter
Stopp Mobbingen
Taterne/Romanifolkets Menneskerettighetsforening – TRM
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Emne: Høring ‐ nye læreplaner i valgfagene

Høring - nye læreplaner i valgfagene
Vi fornyer læreplanene i valgfagene på ungdomskolen.
Her kan du lese forslag til nye læreplaner i valgfagene og svare på høringen.
Læreplanene skal fastsettes av Kunnskapsdepartementet våren 2020 og tas i bruk i skolen fra skolestart i 2020.
Frist for å gi innspill er 14. april.
Les mer om arbeidet med nye læreplaner.
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
Fylkeskommuner
Kommuner
Videregående skoler
Grunnskoler
Departementene
Universiteter og høgskoler
Partene i fagfornyelsen
Fylkesmannen via FM-nett

Etter liste

Deres ref

Vår ref
20/113-1

Dato
21. januar 2020

Høringsbrev om NOU 2019: 25 Med rett til å mestre
Regjeringen oppnevnte 1. september 2017 et utvalg som skulle vurdere endringer i struktur
og innhold i videregående opplæring. Utvalget leverte sin utredning – NOU 2019: 25 Med rett
til å mestre. Struktur og innhold i videregående opplæring – til kunnskaps- og
integreringsministeren 17. desember 2019. Utvalget foreslår flere tiltak som skal hjelpe
elevene til å mestre opplæringen slik at de blir kvalifisert for videre utdanning, arbeidslivet og
aktiv samfunnsdeltakelse. For en nærmere omtale av utvalgets mandat og sammensetning,
se NOU 2019: 25 kapittel 1.3.
Kunnskapsdepartementet sender med dette utredningen på høring. Høringsfristen er 1. juli
2020. Utredningen er tilgjengelig på https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-201925/id2682947/.
Regjeringen har besluttet at det skal legges frem en melding til Stortinget om videregående
opplæring, og tar sikte på å legge den frem våren 2021. Høringsuttalelsene vil være viktige i
Kunnskapsdepartementets arbeid med denne meldingen.
Utvalget leverte også en utredning 10. desember 2018 – NOU 2018: 15. Utredningen er
tilgjengelig på https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-15/id2621801/. Dette var
et kunnskapsgrunnlag og danner grunnlaget for NOU 2019: 25. Kunnskapsgrunnlaget er
formelt sett ikke en del av høringsrunden, men det er likevel mulig å gi kommentarer til dette
hvis det er behov for det.
Andre relevante høringsprosesser
Kunnskapsdepartementet sender NOU 2019: 23 Ny opplæringslov på høring samtidig som
denne. Utvalget ble oppnevnt 22. september 2017 og hadde som mandat å foreslå ny
opplæringslov og overordnende prinsipper for regelstyring av grunnopplæringens område.
Utvalget leverte sin utredning til kunnskapsministeren 13. desember 2019. I tillegg er det
sendt på høring forslag til nye regler for eksamen og vurdering fra Utdanningsdirektoratet.
Kunnskapsdepartementet ser at det kan være krevende for høringsinstansene å skulle svare
på flere høringer på samme tid. Vi ber dere likevel svare på høringene hver for seg.
Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

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

Avdeling
Avdeling for
videregående
opplæring, fagskole
og kompetansepolitikk

Saksbehandler
Ingrid Giskegjerde
22 24 76 85

Departementet vil se innspillene i sammenheng i det videre arbeidet med stortingsmeldingen
om videregående opplæring.
Høringsinstanser
Vi ber om at høringsinstansene vurderer behovet for å videresende høringen til
underliggende etater/virksomheter, medlemsorganisasjoner og lignende, og eventuelt også
informere om høringen på sin nettside, i nyhetsbrev, sosiale medier eller liknende.
Vi anmoder både fylkeskommuner og kommuner om å videresende høringen i egen
virksomhet og oppsummere de ulike innspillene før de oversendes Kunnskapsdepartementet
i en felles høringsuttalelse. På samme måte ber vi universiteter og høgskoler om å
koordinere eventuelle innspill fra ulike fakulteter og fagmiljøer.
Alle som ønsker det, kan sende inn høringsuttalelse. Dette gjelder også privatpersoner og
aktører som ikke er ført opp på adresselisten for denne høringen.
Oppbygging av utredningen og strukturering av høringsinnspillene
De ulike kapitlene griper inn i hverandre, og for å forstå utvalgets begrunnelse for forslagene
er det nødvendig å se ulike deler av utredningen i sammenheng. Kapittel 2 omtaler føringer
for det videre arbeidet, inkludert utviklingstrekk utvalget har lagt til grunn, og forventningene
til framtidens videregående opplæring. Kapittel 2 omtaler også utvalgets vurderinger mht.
behovet for endringer i retten til videregående opplæring. Kapittel 3 og 4 vurderer
problemstillinger som er felles for de studieforberedende og yrkesfaglige
utdanningsprogrammene, og forslagene legger dermed grunnlaget for de vurderingene som
utvalget gjør i kapittel 5, 6 og 7. Dette betyr at dere finner forslag som gjelder de yrkesfaglige
utdanningsløpene, både i kapittel 3,4, 6 og 7. Tilsvarende finner dere forslag som gjelder det
studieforberedende utdanningsløpet, i kapittel 3, 4, 5 og 7. Særlige problemstillinger rundt
opplæring for voksne omtales i kapittel 8. Dette omfatter både voksne uten gjennomført
videregående opplæring, innvandrere og voksne som trenger rekvalifisering i form av en ny
videregående opplæring. Styring, roller og ansvar i videregående opplæring omtales i kapittel
9 og økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene i kapittel 10.
Utredningen er delt inn i kapitler etter tema. Hvert kapittel avsluttes med en punktvis
oppsummering av utvalgets forslag. Forslagene er gjengitt under, og er gitt en løpende
nummerering. Av praktiske grunner ønsker Kunnskapsdepartementet at dere benytter denne
nummereringen når dere gir deres tilbakemelding. Vi understreker at hele utredningen er på
høring, ikke kun de punktvise forslagene. Det kan også gis innspill av mer generell karakter
både til innholdet i det enkelte kapittel og til utredningen i sin helhet.
Innsending av høringssvarene
Høringsuttalelser skal sendes digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn
høringssvar" på www.regjeringen.no/id2685506.
Høringsuttalelsene er offentlige og vil bli publisert på Kunnskapsdepartementets side på
regjeringen.no.
Oversikt over forslagene
Under følger en oversikt over forslagene i NOU 2019: 25. Oversikten er strukturert kapittelvis
og nummerert fortløpende.

Side 2

Kapittel 2 Føringer for det videre arbeidet
Kapitlet beskriver hvilke utviklingstrekk utvalget mener er viktige for utformingen av
framtidens videregående opplæring, og hvilke forventninger utvalget ønsker skal prege
framtidens videregående opplæring.
Utvalget foreslår følgende:
1. Dagens rett utvides til en rett til fullføring med studie- eller yrkeskompetanse.
2. Videregående opplæring skal gjennomgående være basert på kvalifikasjoner, det vil si
at den enkelte skal få et tilbud som vedkommende er kvalifisert for. «Kvalifisert for»
betyr at den enkelte har et tilstrekkelig grunnlag for å mestre den opplæringen som
vedkommende får.
3. Utformingen av tilbudet må være tilpasset at elevene/lærlingene har ulike
forutsetninger. Noen trenger lenger tid, noen trenger kortere tid for å nå det nødvendige
kvalifikasjonsnivået.
4. Voksnes rett til videregående opplæring utvides til å inkludere voksne som trenger
rekvalifisering for å kunne delta i arbeidslivet.

Kapittel 3 Sluttkompetanse, om å være kvalifisert og drøfting av endringer i tilbud og
regelverk
Utvalget har lagt til grunn for sitt arbeid at flere skal gjennomføre. Samtidig skal
sluttkompetansen den enkelte oppnår, holde høyest mulig kvalitet. Kapitlet beskriver hvilke
strukturelle endringer som kreves, kvaliteten på sluttkompetansen og hva det betyr å være
kvalifisert. Kapitlet tar opp hvilke endringer som bør gjøres med retten til videregående
opplæring, og gjennomgår begrepet grunnkompetanse og utfordringene med denne
formen for sluttkompetanse.
Utvalget foreslår følgende:
5. Videregående opplæring skal fortsatt være frivillig.
6. All ungdom med fullført grunnskole skal fortsatt ha rett til videregående opplæring
7. Det innføres en rett for alle til å fullføre videregående opplæring med studiekompetanse
eller full yrkeskompetanse.
8. Sluttkompetansen bygges opp om to tydelige hovedretninger: studiekompetanse og
yrkeskompetanse.
9. De som avbryter videregående opplæring før de har gjennomført med full
sluttkompetanse, har oppnådd delkompetanse.
10. De med langsiktig mål under vitnemål, fag- eller svennebrev oppnår grunnkompetanse
som sluttkompetanse.
11. Det skal tilbys obligatoriske innføringsfag i norsk, engelsk og matematikk for elever som
trenger dette. Språkopplæring i norsk skal være integrert i dette tilbudet.
12. Strukturen innrettes etter kvalifikasjoner basert på at elevene og lærlingene går i ulik
takt; herunder må den enkelte ha bestått de fagene som kvalifiserer for neste nivå.
13. De som ikke består fag, har rett til ny opplæring i faget. Det gjelder også etter avsluttet
opplæring etter den normerte tiden på 3 år.
Kapittel 4 Fagene og organiseringen av opplæringen
Kapitlet tar utgangspunkt i at det er sluttkompetansen som skal være utgangspunktet for de
to hovedløpene i opplæringen. Videre at opplæringen skal baseres på at elevene skal ha et

Side 3

tilbud som gjør dem kvalifisert til å kunne fullføre med en sluttkompetanse. Kapitlet foreslår
hvilke endringer som bør gjøres i innretningen på fagene og organiseringen av
opplæringen. Kapitlet gjennomgår dagens vurderings- og dokumentasjonsordninger, og
foreslår endringer i disse.
Utvalget foreslår følgende:
14. Fellesfagene gjennomgås med tanke på enda sterkere relevans for sluttkompetansen i
de to løpene.
15. Noen av fellesfagene blir delvis programrettet.
16. Fag- og timefordelingen gjennomgås med tanke på ny fordeling av timer til fellesfag og
programfag, slik at elevene får økt mulighet for fordypning.
17. Læreplanene i fellesfag utformes som egne læreplaner i videregående opplæring.
18. At det begrepsmessig skilles tydelig mellom grunnskolen og videregående opplæring,
og at begrepet grunnopplæring utgår.
19. Skoleåret deles inn i terminer.
20. Elevene får opplæring i et mindre antall fag i hver termin.
21. Fag som i dag strekker seg over mer enn ett år, deles inn i mindre enheter med
sluttvurdering.
22. Opplæringsloven § 8-2 endres for videregående opplæring, slik at elever som får
opplæring i innføringsfag, kan få opplæring i egne grupper tilpasset deres
mestringsnivå og det tempoet de trenger.
23. En nærmere utredning av en nasjonal eller regional organisering av nettbasert
opplæring.
24. Grunnskolekarakterer er bestemmende for om elever skal ha innføringsfag.
Innføringsfaget skal vurderes av faglæreren etter kriterier for bestått / ikke bestått.
25. Kravet til halvårsvurdering med karakter må revurderes. Gjennomgangen av dagens
praksis for underveisvurdering med og uten karakter bør også inkludere dagens
fortolkning av regelverket.
26. Fagene avsluttes med sluttvurdering etter endt opplæringsperiode. Sluttvurderingen
skjer til flere tider av året avhengig av når i året opplæringen er ferdig.
27. Sluttvurderingen innebærer en vurderingsform som sikrer modning i faget.
28. Vurderingsformen skal være i tråd med kompetansebegrepet i LK20 og LK20S og være
tilpasset faget.
29. Trekkordningen avvikles. Det bestemmes et gitt antall fastsatte eksamener. Det skal
være kjent for elevene når de begynner med opplæringen i faget, om faget er
eksamensfag, og hvilken eksamensform som gjelder.
30. Elevenes programfag skal få økt betydning i vektingen mellom fagene på vitnemålet.
31. Elever som får delkompetanse, får utstedt delkompetansebevis.
32. Elever som går planlagt løp mot grunnkompetanse, får utstedt kompetansebevis. Det
bør utarbeides et kompetansebevis som synliggjør kompetansen i fag som ikke
vurderes med karakter.
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Kapittel 5 Det studieforberedende utdanningsløpet
Kapitlet går gjennom kravene til å være studieforberedt og foreslår endringer i både
struktur og innhold for at kvaliteten på studiekompetansen skal bli best mulig.
Utvalget foreslår følgende:
33. Ordningen med generell studiekompetanse består.
34. Det opprettes nye utdanningsprogrammer i det studieforberedende utdanningsløpet.
35. Deler av fellesfagene engelsk, norsk og matematikk programrettes på Vg2 og Vg3.
36. Timetallet i norsk reduseres noe.
37. Det opprettes et norsk programfag.
38. Norsk deles inn i 3 enheter med sluttvurdering.
39. Timetallet i engelsk økes.
40. Timetallet i fremmedspråk reduseres.
41. Kravet om at elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, må ha opplæring i
faget over 3 år i videregående opplæring, fjernes.
42. Matematikk 2P fjernes.
43. De øvrige fellesfagene gjennomgås med tanke på plass, omfang og ny fagstruktur.
44. Timetallet i kroppsøving økes.
45. Dagens ordning med tilleggspoeng i videregående opplæring bortfaller.
46. Omfanget av programfag økes.
47. Elevene skal kunne fordype seg mer i programfagene.
48. Elever som har valgt et programfag, skal ikke ha det parallelle fellesfaget.
49. Kunnskapsgrunnlaget om de studieforberedende retningene må øke, og endringer må
følges med forskning.
50. Totaltimetallet i opplæringen bør være likt for alle utdanningsprogrammene, dette
vurderes sammen med andre endringsforslag.
Kapittel 6 De yrkesfaglige utdanningsløpene
Kapitlet beskriver utvalgets vurdering av behovet for endringer i yrkesfagene med mål om
at flere skal gjennomføre opplæringen med en yrkeskompetanse med høy kvalitet. I dette
kapitlet ser utvalget på hvilke implikasjoner utvalgets forslag i kapittel 2, 3 og 4 har for
yrkesfagene.
Utvalget foreslår følgende:
51. Å innhente mer kunnskap om sluttkompetansene til elever som gjennomfører
videregående opplæring med dobbeltkompetanse. Forutsetningen for å bevare
dobbelkompetanseløp er at begge sluttkompetansene er vurdert som gode.
52. Opplæringsmodeller for det enkelte lærefag fastsettes nasjonalt i den yrkesfaglige
tilbudsstrukturen og defineres med utgangspunkt i behovet i bransjen. Dette kan
omfatte både 2 + 2-modellen, vekslingsmodeller, 1 + 3-, 3 + 1-modeller og skoleløp
som gir yrkeskompetanse.
53. Det innføres større grad av fleksibilitet for at opplæringsmodell også kan defineres
regionalt i samarbeid med partene i arbeidslivet i henhold til en nasjonal standard.
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54. Fellesfagene gjennomgås med tanke på hvilken plassering og hvilket omfang de skal
ha i det enkelte utdanningsprogrammet.
55. Det bør vurderes å øke timetallet i engelsk i noen utdanningsprogrammer.
56. Det bør vurderes å innføre obligatorisk fremmedspråk i noen utdanningsprogrammer.
57. Omfang og innhold i matematikk vurderes innenfor hvert enkelt utdanningsprogram.
58. Det vurderes om naturfag bør deles opp i mindre fagdisipliner, og om vektleggingen av
hver disiplin bør vurderes i det enkelte utdanningsprogram.
59. Gjennomgangen av fellesfagene må omfatte en vurdering av behov for økt innslag av
de humanistiske fagene.
60. Det vurderes om noen fellesfag kan slås sammen i en ny fagstruktur som ivaretar
sentrale kompetanser, blant annet med utgangspunkt i de tverrgående temaene i LK20
og LK20S.
61. Fellesfagene gjennomgås med tanke på behov for programretting.
62. Arbeidet med yrkesretting må fortsette både i fellesfagene og i de brede
programfagene.
63. Programfagene gjennomgås med tanke på omfang og plassering, herunder behov for
mer spissede programfag i noen utdanningsprogrammer.
64. Det vurderes om programfagene bør moduliseres.
65. Formålet med yrkesfaglig fordypning må bli tydeligere.
66. Det skal ikke lenger kunne tas timer fra yrkesfaglig fordypning til fag på de
studieforberedende utdanningsprogrammene eller fra påbygging til generell
studiekompetanse.
67. En endring av praksisbrevordningen til en ordning med delkompetanse utredes
nærmere. Ordningen skal være rettet mot elever som har utfordringer med å
gjennomføre med yrkeskompetanse. Det er en forutsetning at ordningen utvikles i
samarbeid med arbeidslivet, og målet er at elevene på lengre sikt skal oppnå et fag/svennebrev.
68. Det innhentes mer kunnskap om oppnådd kompetanse og om overgangen til
arbeidslivet for kandidater fra lærekandidat- og praksisbrevordningen.
69. Fylkeskommunen og Y-nemndas dialog og samarbeid om dimensjonering av
utdanningstilbudet på Vg1 og Vg2 kan styrkes og konkretiseres ved hjelp av
opsjonsavtaler. Opsjonsavtaler kan bidra til å sikre at tilbud og etterspørsel av
læreplass er bedre samstemt.
70. Fylkeskommunen må tilby kvalifiseringstiltak til elever som ikke finner læreplass. Slike
tiltak må defineres nasjonalt og bli obligatorisk for fylkeskommunen å tilby.
71. Fylkeskommunen får et større oppfølgingsansvar for lærlinger.
72. Fylkeskommunene skal sette av personalressurser for at skolene skal følge elevene
over i læretiden. En slik ressurs kan også ta et ansvar for å bistå elever som sliter med
å finne en læreplass.
73. Lærlinger som står i fare for ikke å gjennomføre opplæringen eller stryke på fagprøven,
må motta målrettet støtte fra fylkeskommunene, for eksempel gjennom
mentorordninger.
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74. Alternativer for elever som mangler læreplass, må forbedres gjennom nasjonalt
fastsatte modeller som sikrer lengre opplæringstid og mer praksisnære tilbud.
75. Det nedsettes et forprosjekt som kartlegger, stimulerer og tilrettelegger for samarbeid
om regionale kompetansesentre mellom fylkeskommunene og bransjene.
Kapittel 7 Omvalg og muligheter for videre utdanning
Kapitlet går gjennom hvilke konsekvenser forslagene har for elevenes muligheter når det
gjelder å krysse mellom de to hovedløpene, og hvilke muligheter som finnes for videre
yrkesfaglig karriere etter videregående opplæring.
Utvalget foreslår følgende:
76. Det stilles nye krav til påbygging til generell studiekompetanse.
77. Elevene på påbygging til generell studiekompetanse skal få bedre tid til opplæringen,
og tiden for tilbudet vurderes utvidet til 1 ½ eller 2 år.
78. Påbygging til generell studiekompetanse skal ikke være en standardisert størrelse, men
vil avhenge av hvilket yrkesfaglig utdanningsprogram elevene kommer fra.
79. Retten til påbygging til generell studiekompetanse etter Vg2 fjernes, men retten til
påbygging etter Vg3 skal bestå.
80. Man går bort fra dagens ordning med kryssløp fra Vg1 studiespesialisering til Vg2
yrkesfag.
81. Det innføres yrkesfaglig påbygging for elever som har fullført et studieforberedende
utdanningsprogram. Elevene bruker nødvendig tid på å tilegne seg den yrkesfaglige
kompetansen.
Kapittel 8 Voksne i videregående opplæring
Kapitlet handler om voksnes behov for opplæring på videregående nivå og hva som kan
gjøres for at flere voksne skal ta videregående opplæring. Kapitlet ser også på om
politikkområdet i større grad kan samordnes.
Utvalget foreslår følgende:
82. Retten til videregående opplæring skal også omfatte dem som etter nåværende
regelverk har brukt opp ungdomsretten uten å ha bestått videregående opplæring.
83. Voksne gis rett til inntak på 1 av 3 søkte utdanningsprogrammer slik som ungdom.
84. Voksne som har videregående opplæring fra før, får rett til opplæring som fører fram til
én ny yrkeskompetanse.
85. Voksne med betydelig realkompetanse knyttet til en bestemt sluttkompetanse skal ha
rett til inntak til opplæring med denne sluttkompetansen som mål.
86. Det bør vurderes om lærlingtilskuddet til annen gangs utdanning bør reduseres
87. Det bør vurderes om voksenopplæringen kan bygges rundt moduler og
realkompetansevurdering i tråd med pågående forsøk.
88. Realkompetansevurdering blir en obligatorisk del av fylkeskommunens
søknadsbehandling og ikke kun gjennomføres etter ønske fra den enkelte søker.
89. Det utarbeides et nytt verktøy for realkompetansevurdering som kan benyttes av
fylkeskommunene.
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90. Det utvikles styringsinformasjon på regionalt og nasjonalt nivå knyttet til
voksenopplæringen.
91. Det utredes om fylkeskommunen bør få et større ansvar for voksne som har utbytte av
å kombinere grunnskole og videregående opplæring.
92. Det igangsettes et arbeid for å vurdere hvordan Nav og fylkeskommunene kan
samarbeide tettere om å gi voksne arbeidssøkende formell kompetanse på
videregående nivå.
Kapittel 9 Styring, roller og ansvar i videregående opplæring
Kapitlet diskuterer hvilke konsekvenser utvalget mener forslag får for fylkeskommunenes
ansvar og rolle for videregående opplæring, for samarbeidet med sentrale aktører og for
hvordan staten skal styre videregående opplæring.
Utvalget foreslår følgende:
93. Fylkeskommunens arbeid med å sikre kvaliteten på opplæringen må fortsette og
forsterkes. Dette gjelder opplæring både i skole og i bedrift.
94. Som ledd i å sikre kvaliteten bør det vurderes om det er behov for å stille bestemte
kompetansekrav knyttet til ulike funksjoner på skolene.
95. Oppfølgingstjenestens ansvar kan endres til også å jobbe forebyggende for å hindre at
elever ikke gjennomfører. Oppfølgingstjenestens ansvarsområde kan også utvides. Her
kan både ungdomsskoleelever uten vurdering og voksne med behov for videregående
opplæring være en målgruppe.
96. Kompetansekrav til lærere på videregående nivå vurderes utvidet.
97. Fylkeskommunen må få et større ansvar for å ivareta karriereveiledningen.
98. Samarbeidet mellom utdanningsmyndighetene og de faglige rådene må styrkes for å
gjennomføre endringer innenfor yrkesfagene.
99. For å forsterke Y-nemndenes arbeid med dimensjonering foreslår utvalget at Ynemndene gis innstillingsrett om dimensjonering av utdanningstilbudene når saken
behandles politisk i fylkeskommunen.
100. Det etableres et nasjonalt fagråd for studieretninger og høyere utdanning.
101. Det opprettes et nasjonalt faglig råd for hver studieretning.
102. Det utvikles nettverk og faste strukturer for samarbeid mellom videregående skoler,
regionale høyere utdanningsinstitusjoner og andre kompetansemiljøer, herunder lokalt
arbeidsliv.
103. Det settes i gang forskning som belyser hva karakterer og utdanningsbakgrunn fra
videregående skole betyr for å lykkes i høyere utdanning.
104. Styringsinformasjonen om gjennomføring og progresjon for både ungdom og voksne i
videregående opplæring forbedres.
105. Staten må ha et overordnet ansvar for å tilrettelegge for kapasitetsoppbygging
regionalt, slik at de lokale forutsetningene er til stede for å gjennomføre vellykkede
endringer.
106. Det etableres en statlig øremerket tilskuddsordning (refusjon) knyttet til utviklingen av
det fylkeskommunale opplæringstilbudet. Tilskuddet vurderes senere for innlemming i
rammeoverføringssystemet.
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107. Staten etablerer sammen med fylkeskommunene en forsknings-, utdannings- og
innovasjonsstrategi rettet mot videregående opplæring.

Med hilsen
Morten Rosenkvist (e.f.)
ekspedisjonssjef
Ingrid Giskegjerde
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Forslag til vedtak/innstilling:
Forslag til planprogram for Kommunedelplan for overvann 2021-2032 legges ut til
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_____________________________________________________________________________________
Besøksadresse
Jovegen 90
Postadresse
Postboks 2160
5504 HAUGESUND

Sentralbord
52743000
Telefaks

Bankgiro
3330.30.47722
Organisasjonsnr
944 073 787

E-postadresse
postmottak@haugesund.kommune.no

Saksutredning
Saken gjelder utleggelse av planprogram og varsel om oppstart av planarbeid med ny
kommunedelplan for overvann for Haugesund.
Haugesund kommune har i dag ikke egen kommunedelplan for overvann, men overvann
er kort omtalt i gjeldende Hovedplan vann- og avløp 2018-2021. I denne planen er det vist
til at det i planperioden skal utarbeides retningslinjer for overvannshåndtering.
Formålet med en kommunedelplan for overvann er å ivareta overvannshåndtering i
arealplanlegging, samt sikre en helhetlig og effektiv saksbehandling innad i kommunen.
Miljødirektoratet kom i desember 2019 med ny veileder til delen om klimatilpasning i statlige
planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (SPR). En ser nå
tydeligere behov for å få utarbeidet en egen kommunedelplan for overvann, som skal sikre
at kommunen oppfyller nasjonale krav til klimatilpasning og håndterer klimatilpasning på
en bærekraftig måte.
Planprogrammets hensikt er å gi rammer for arbeidet med ny kommunedelplan.
Planprogrammet foreslår målsetting for planarbeidet, utvalg av tema og problemstillinger
som skal tas opp, utredningsbehov, prosess og opplegg for medvirkning.
Planprogram skal legges ut til offentlig ettersyn før det fastsettes.

Bakgrunn
Overvann i det urbane landskap kalles ofte “vann på avveie”. Det er vann fra tak, veg og
andre tette flater som renner, mer eller mindre kontrollert, på overflaten til laveste punkt.
Ofte blir overvann ledet til avløpsledninger og transportert sammen med sanitært
avløpsvann (spillvann) til renseanlegg.
Det er forventet at nedbøren skal øke både i intensitet og mengde i takt med fremtidens
klimaendringer. Utbygging og fortetting innenfor eksisterende byggesoner kan også bidra
til nedbygging av overflater som absorberer regnvann og øke belastningen på eksisterende
rør og overvannsystemer. Dette kan resultere i tilbakeslagsskader i bygninger og
oversvømmelser i byrom ved kraftige regnskyll.
Håndtering av overvann er i økende grad et tema som må behandles i arealplanlegging og
saksbehandling i kommunen. En kommunedelplan for overvann skal ta tak i disse
problemstillingene og foreslå løsninger for en bærekraftig og samordnet håndtering av
overvann i Haugesund kommune.
Det er i dag et fåtall kommuner som har egen overvannsplan (bl.a. Bergen og Tromsø),
men flere er i gang med arbeid innen overvann og klimatilpasning. Rogaland
fylkeskommune er også i gang med utarbeidelse av Regionalplan for klimatilpasning i
Rogaland der håndtering av overvann inngår. Ny regionalplan vil gi føringer for videre
arbeid i kommunene.
Teknisk enhet fikk etter søknad tildelt klimatilpasningsmidler fra Miljødirektoratet i 2019.
Det er nå startet opp arbeid med kartlegging av nedbørsfelt med risikoområder og
modellering av ledningsnett, delvis finansiert av midlene. Denne kartleggingen vil være et
viktig grunnlag for utarbeidelse av overvannsplan.
Overvannsutvalget (NOU 2015:16) anbefaler at planer for overvann primært bør behandles
som en integrert del av planleggingen etter plan- og bygningslovens system. Plan- og
bygningsloven § 11-1 gir hjemmel for utarbeidelse av kommunedelplaner for bestemte
områder, temaer eller virksomhetsområder. Kommunedelplan for overvann vil bli en
tematisk plan med bestemmelser og arealkart som skal ivareta kommunens interesser og
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sektoransvar. Kommunens sektoransvar berører flere enheter. Denne planen utarbeides
derfor i fellesskap av Teknisk enhet og Enhet for byutvikling.
Planen er forankret i Haugesund kommunes planstrategi for valgperioden 2016-2019 og vil
bli videreført i ny planstrategi.
Tidligere praksis
Haugesund kommune har fram til nå ivaretatt overvannsplanleggingen gjennom
bestemmelsen (§11) og hensynsoner for H560 Bevaring naturmiljø i kommuneplanens
arealdel. Erfaringene så langt er at det er behov for en overordnet overvannsplan for hele
kommunen, slik at man har et bedre grunnlag og en klar strategi for å utarbeide mer
detaljerte overvannsplaner når arealplaner utarbeides.
I enkeltsaker har en gjort vurderinger ut fra VA-norm og Krav til overvannshåndtering i
Haugesund kommune. Når en behandler alle saker som enkeltsaker, kan det være en
risiko for ulik behandling, i tillegg til at det er ressurskrevende. En ser her et behov for å
samordne håndtering av overvann helt fra tidlig planfase og frem til utbygging.
Konsekvenser
En overordnet tematisk kommunedelplan vil gi et godt grunnlag for systematisk
overvannshåndtering og prioritering av tiltak i handlingsplan, årsbudsjett og økonomiplan.
Kommunedelplanen vil stedfeste ulike overvannstiltak på plankart og knytte bestemmelser
og retningslinjer til disse. Den vil gi føringer både for reguleringsplanarbeid i nye
utbyggingsområder og gi hjemmel for pålegg om overvannstiltak i eksisterende
bebyggelse. Planen vil også gi føringer for fornyelsesstrategi av ledningsnettet og andre
tiltak for overvannshåndtering.
Hovedmålsettingen for utarbeidelse av planen er at det blir lagt til rette for en helhetlig
forvaltning av vannets kretsløp med nødvendig infrastruktur som sikrer at mengden
overvann håndteres, slik at innbyggernes liv og helse ivaretas og skadekostnader for
samfunnet forebygges.
Konsekvenser for folkehelse
Når overvannstiltak integreres i kommunal planlegging av grønnstruktur, beskrives det ofte
som “blågrønn infrastruktur” eller “blågrønn planlegging. Gjennom kommunedelplan for
overvann skal verdien av blågrønn infrastruktur i et urbant miljø synliggjøres og
fremheves. Hovedfunksjonen til den blågrønne infrastrukturen relateres i litteraturen mest
til økosystemenes funksjon og tilstand som bonus for folkehelsen. Gjennomføring av
handlingsdel til planen skal bidra positivt til folkehelsen.
Konsekvenser for Energi - og klima
Kommunedelplan for overvann vil i høyeste grad bidra mot Haugesund kommune sine
klima- og energimål. I gjeldende Klima- og energiplan er det lite fokus på overvann, men
dette området vil få større fokus i ny revidert plan som er under arbeid.
Rettskilder
LOV-1981-03-13-6 Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven)
LOV-2008-06-27-71 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
LOV-1961-06-16-15 Lov om rettshøve mellom grannar (grannelova)
LOV-2000-11-24-82 Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
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LOV-2009-06-19-100 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
LOV-2012-2012-03-16-12 Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg (vass- og avløpsanleggslova)
LOV-1963-06-21-23 Lov om vegar (veglova)
LOV-2010-06-25-45 Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret
(sivilbeskyttelsesloven)
LOV-1994-03-25-7 Lov om sikring mot naturskader
FOR-2004-06-01-931 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
FOR-2006-12-15-1446 Forskrift om rammer for vannforvaltning

Kommunedirektørens vurdering
Kommunedirektøren vurderer at planprogrammet oppfyller de krav som stilles av plan- og
bygningsloven og gir et godt grunnlag for den videre planprosessen. Kommunedirektøren
anbefaler at planprogram for kommunedelplan for overvann 2021-2032 legges ut til
offentlig høring og oppstart planarbeid varsles slik det fremkommer av sakens første side.
Kommunedirektørens konklusjon
Forslag til planprogram for Kommunedelplan for overvann 2021-2032 legges ut til
offentlig ettersyn i 6 uker i samsvar med plan- og bygningslovens §§4-1 og 11-13.
Det varsles samtidig om oppstart av planarbeidet.

Vedlegg:
Vedlegg 1: Forslag til planprogram kommunedelplan for overvann 2021-2032
Vedlegg 2: Høringsinstanser
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1. INNLEDNING
1.1 Bakgrunn for planen
Overvann i det urbane landskap kalles ofte “vann på avveie”. Det er vann fra tak, veg og andre tette flater
som renner, mer eller mindre kontrollert, på overflaten til laveste punkt. Ofte blir overvann ledet til
avløpsledninger og transportert sammen med sanitært avløpsvann (spillvann) til renseanlegg.
Det er forventet at nedbøren skal øke både i intensitet og mengde i takt med fremtidens klimaendringer.
Utbygging og fortetting innenfor eksisterende byggesoner kan også bidra til nedbygging av overflater som
absorberer regnvann og øke belastningen på eksisterende rør og overvannsystemer. Dette kan resultere i
tilbakeslagsskader i bygninger og oversvømmelser i byrom ved kraftige regnskyll.
Håndtering av overvann er derfor i økende grad et tema som må behandles i arealplanlegging og
saksbehandling i kommunen. En kommunedelplan for overvann skal ta tak i disse problemstillingene og
foreslå løsninger for en bærekraftig og samordnet håndtering av overvann i Haugesund kommune.
Haugesund kommune har fram til nå ivaretatt overvannsplanleggingen gjennom bestemmelsen (§11) og
hensynsoner for H560 Bevaring naturmiljø i kommuneplanens arealdel. Erfaringene så langt er at det er
behov for en overordnet overvannsplan for hele kommunen, slik at man har et bedre grunnlag og en klar
strategi for å utarbeide mer detaljerte overvannsplaner når arealplaner utarbeides.
I enkeltsaker har en fram til nå gjort vurderinger ut fra VA-norm og Krav til overvannshåndtering i
Haugesund kommune. En ser et behov for å samordne håndtering av overvann helt fra tidlig planfase og
frem til utbygging.
Overvannsutvalget (NOU 2015:16) anbefaler at planer for overvann primært bør behandles som en
integrert del av planleggingen etter plan- og bygningslovens system. Plan- og bygningsloven § 11-1 gir
hjemmel for utarbeidelse av kommunedelplaner for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder.
Kommunedelplan for overvann er en tematisk plan. Planen er forankret i Haugesund kommunes
planstrategi for valgperioden 2016-2019 og vil bli videreført i ny planstrategi.

1.2 Formål
Formålet med en kommunedelplan for overvann er å ivareta overvannshåndtering i arealplanlegging, samt
sikre en helhetlig og effektiv saksbehandling innad i kommunen. Planen skal sikre at kommunen oppfyller
nasjonale krav til klimatilpasning og håndterer klimatilpasning på en bærekraftig måte.
Miljødirektoratet kom i desember 2019 med ny veiledning til statlige planretningslinjer for klima- og
energiplanlegging og klimatilpasning (SPR):
•
•
•
•

Ved planlegging av nye områder for utbygging, fortetting og transformasjon, skal det vurderes
hvordan hensynet til et endret klima kan ivaretas.
Det bør legges vekt på gode helhetlige løsninger og ivaretakelse av økosystemer og arealbruk med
betydning for klimatilpasning, som også kan bidra til økt kvalitet i uteområder.
Planer skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne strukturer og
forsvarlig overvannshåndtering.
Bevaring, restaurering eller etablering av naturbaserte løsninger (slik som eksisterende våtmarker
og naturlige bekker eller nye grønne tak og vegger, kunstige bekker og basseng mv.) bør vurderes.
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•

Dersom andre løsninger velges, skal det begrunnes hvorfor naturbaserte løsninger velges bort.

En overordnet tematisk kommunedelplan vil gi et godt grunnlag for systematisk overvannshåndtering og
prioritering av tiltak i handlingsplan, årsbudsjett og økonomiplan. Kommunedelplanen vil stedfeste ulike
overvannstiltak på plankart og knytte bestemmelser og retningslinjer til disse. Den vil gi føringer både for
reguleringsplanarbeid i nye utbyggingsområder og gi hjemmel for pålegg om overvannstiltak i eksisterende
bebyggelse. Planen vil også gi føringer for fornyelsesstrategi av ledningsnettet og andre tiltak for
overvannshåndtering.
Hovedmålsettingen for utarbeidelse av planen er at det blir lagt til rette for en helhetlig forvaltning av
vannets kretsløp med nødvendig infrastruktur som sikrer at mengden overvann håndteres, slik at
innbyggernes liv og helse ivaretas og skadekostnader for samfunnet forebygges.

1.3 Plantype og rettsvirkning
Kommunedelplan for overvann er en tematisk kommunedelplan med bestemmelser og arealkart etter planog bygningsloven (§11-1) som ivaretar kommunens interesser, sektoransvar og mål knyttet til forvaltning
av overvann. Kommunens sektoransvar berører flere enheter. Denne planen utarbeides derfor i felleskap
av Teknisk enhet og Enhet for byutvikling (PBL§28-1 og TEK17 kp. 7).
Det vil bli utarbeidet temakart med hensynssoner i forbindelse med arbeidet (for eksempel over flomveier,
flomsoner, etc.). Kommunedelplanens bestemmelser og arealkart med hensynssoner vil erstatte dagens
kommuneplanbestemmelse § 11 og tilhørende hensynssoner for H560. Tilsvarende tilfelle vil være for
Kommunedelplanen for Haugesund sentrum. Planen omhandler kun ett tema, men har likevel stor relevans
for arealbruken og fremtidige tiltak. Alle fremtidige tiltak og reguleringsplaner skal være i samsvar med
kommunedelplan for overvann, når den er vedtatt.
I henhold til §11-2 (Pbl) skal kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder ha en handlingsdel
som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres
årlig.
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2. SENTRALE FØRINGER OG KRAV
Overvann berører mange sektorer og aktører. For å samordne overvanns- og vassdragstiltak innenfor et
nedbørfelt må det samarbeides på tvers av forvaltningsnivåer, myndighets- og ansvarsområder.
Omfanget av lover, forskrifter, nasjonale, regionale og kommunale føringer gjenspeiler de mange aktørene
som berøres av overvann- og vassdragshåndtering.

2.1 Lover og forskrifter
•

Lov om vern mot forurensning og om avfall (Forurensningsloven)

•

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven)

•

Lov om rettshøve mellom grannar (Grannelova)

•

Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven)

•

Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven)

•

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg (Vass- og avløpsanleggslova)

•

Lov om vegar (Veglova)

•

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret
(Sivilbeskyttelsesloven)

•

Lov om sikring mot naturskader (Naturskadeloven)

•

Lov om vassdragsreguleringer (Vassdragsreguleringsloven)

•

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)

•

Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften)

•

Forskrift om rammer for vannforvaltning (Vannforskriften)

•

Forskrift om konsekvensutredning

•

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften)

2.2 Nasjonale føringer
•

NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder

•

NOU 2010:10 Tilpassing til et klima i endring

•

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 (KMD)

•

Klimatilpasningsmeldingen, Stortingsmelding 33.

•

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

•

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene

•

Veileder kommuneplanprosesser, Miljøverndepartementet

•

NVE – litteratur urbanhydrologi
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2.3 Regionale føringer
•

Klima- og miljødepartementet sin godkjenning av regional plan for vannforvaltning i vannregion

•

Regional plan for vannforvaltning i Rogaland 2016-2021 med handlingsprogram

•

Tiltaksprogram for vannregion Rogaland 2016-2021

•

Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland 2020-2050 – Planprogram (under arbeid)

•

Klimaprofil Rogaland 2017

•

Regional plan for energi og klima 2010-2020 (Rogaland)

2.4 Kommunale føringer
•

Kommunal planstrategi 2016-2019 og ny strategi 2020-2023

•

Kommuneplanens Samfunnsdel og Arealdel med bestemmelser 2014-2030

•

Hovedplan vann og avløp 2018-2021

•

VA-norm

•

Krav til overvannshåndtering i Haugesund kommune 2017

•

Klima og energiplan 2012-2020, under revisjon

•

Sentrumsplan 2019, under revisjon

•

Grønstruktur i Haugesund – temaplan 2006-2015

•

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Haugesund kommune 2017-2020
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3. GJENNOMFØRING AV PLANEN
Planen gjennomføres som en kommunedelplan etter plan- og bygningsloven.

3.1 Planprosessen
Planprosessen skal resultere i Haugesund kommunes første kommunedelplan for overvann. Utarbeidelse
av planen er en dynamisk prosess som involverer en rekke parter. Fremdriftsplanen gir først og fremst et
bilde på planarbeidets varighet og saksgang. Det er mulig framdriftsplanen må justeres underveis.

April

Mars

Feb

Jan

Des

Nov

Okt

Sept

Aug

2021
Juli

Juni

Mai

April

Mars

Feb

Jan

Des

Planfaser
Varsling planoppstart og utlegging
planprogram

Nov

2020

Vedtak planprogram
Utarbeidelse av kommunedelplan
1.gangs behandling av planforslag
Bearbeiding av plan etter høring
2.gangs behandling av planforslag
(vedtak)

Tab. 1: Fremdriftsplan planprosess

Varsling av planoppstart og utlegging av planprogram på høring
Forslag til planprogram kunngjøres i avis og kommunens nettsider. Særskilte interessenter vil varsles
direkte.
Vedtak planprogram
Innkomne merknader gjennomgås før planprogrammet vedtas av formannskapet mai 2020.
Høring av forslag til Kommunedelplan for overvannshåndtering (offentlig ettersyn)
Det vil gjennomføres åpent informasjons-/orienteringsmøte for forslag til plan. Eventuelt behov for
gjennomgang av planen med særskilte interessenter vurderes underveis i planarbeidet.
2. gangs behandling av planen
Før 2. gangs behandling vil innkomne merknader gjennomgås. Eventuell prosess med involverte parter
gjennomføres før endring av planen og fremlegg til 2. gangs behandling.
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3.2 Organisering
Planen utarbeides som en kommunedelplan der Teknisk enhet ved Seksjon for plan og utbygging har ansvar
for prosjektledelse av planprosessen og saksforberedelse til politisk behandling. Eventuelt behov for
konsulenttjenester til deler av planarbeidet vil bli kjøpt inn ved behov.
Planen vil involvere offentlige fagmyndigheter og fagområder på ulike forvaltningsnivå. Gjennom
planprosessen vil det legges vekt på tett samarbeid for å søke omforente og framtidsrettede løsninger.

Fig. 1: Prosjektorganisering

3.3 Medvirkning
Teknisk enhet og Enhet for byutvikling vil delta i arbeidet med utarbeidelse av planen, og vil dermed ha et
tett samarbeid underveis i prosessen. Andre parter det vil være viktig å sikre særskilt medvirkning og innspill
fra er Norges vassdrags- og energidirektorat, Statens vegvesen, Fylkeskommunen, Fylkesmannen og
Miljødirektoratet. Medvirkning fra ovennevnte parter vil sikres med direkte dialog under høringsperiodene.
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4. TEMA OG INNHOLD I PLANARBEIDET
Ny kommunedelplan for overvann vil gi føringer for fremtidige tiltak og arealbruk i Haugesund kommune.
Planen vil baseres på den nyeste kunnskapen og føringene for temaet. Aktuelle rapporter og kartlegginger
vil bidra til at kommuneplanens arealdel oppdateres som nødvendig, særlig bestemmelse §11 og
hensynssone 560 Bevaring naturmiljø. Det vil også innføres hensynssone for havnivåstigning.
Underveis i planarbeidet vil det være aktuelt å utarbeide ulike hjelpemidler til bruk ved og grunnlag for
utarbeidelse av overvannsplaner, samt saksbehandling av slike planer. Dette kan blant annet være ulike
typer kart, sjekklister samt tillegg til vann- og avløpsnormen.

4.1 Innhold
Visjon og målsettinger for overvann
Formål med arbeidet med plan for overvann er beskrevet i kapittel 1.2. Ut fra dette vil visjon og målsettinger
bli utarbeidet i forbindelse med høring av planprogram og det videre arbeidet med kommunedelplan for
overvann. Utarbeidelse av en eller flere visjoner for overvannshåndtering blir en del av arbeidet med
kommunedelplanen.

Klimaendringers konsekvens for overvann
Klimaendringer (økt havnivå og økt nedbør) vil gi en økt belastning på eksisterende infrastruktur for
overvann. Økt overflateavrenning vil dermed i stor grad også påvirke arealdisponering og arealplanlegging
i form av et behov for å sikre trygge flomveier, planlegge flomsoner/hensynsoner og områder for
infiltrasjon. Økt nedbør er en utfordring i arealplanleggingen. Overvannsplanlegging må derfor ta hensyn til
klimaendringer både i forvaltning av eksisterende anlegg og planlegging av fremtidige utbygginger.
Kommunedelplan for overvann vil legge til grunn allerede utarbeidete prognoser for klimaendringer ved
utarbeidelse av planen. For eksempel vil det være relevant å vurdere allerede utarbeidete anbefalinger for
bruk av klimafaktor. Konsekvensen av klimaendringer for overvannshåndtering vil beskrives i
kommunedelplanen, samt hvordan disse utfordringene vil bli ivaretatt i (overvanns/areal) planleggingen.

Overvann og blågrønn infrastruktur
Når overvannstiltak integreres i kommunal planlegging av grønnstruktur, beskrives det ofte som “blågrønn
infrastruktur” eller “blågrønn planlegging”. Miljødirektoratets veileder om “Planlegging av grønnstruktur i
byer og tettsteder” (2014) inkluderer revegetering av vannveger, samt overvannstiltak som infiltrasjon og
fordrøyning. Gjennom kommunedelplan for overvann skal verdien av blågrønn infrastruktur i et urbant
miljø synliggjøres og fremheves.
Hovedfunksjonen til den blågrønne infrastrukturen relateres i litteraturen mest til økosystemenes funksjon
og tilstand som bonus for folkehelsen. Naturlig infiltrasjon og landskapstilpasset fordrøyning uten store
tekniske installasjoner omfattes som en del av et fungerende økosystem.
Kommunedelplan for overvann vil se på grønnstrukturen i byområdet når overvannsstrategien lages.
Eksisterende Grøntstrukturplan (2006-2015) er utdatert, derfor vil kommunedelplanen for overvann ha et
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behov for avklaringer med hensyn til plassering, funksjon og utforming av fremtidig grønnstruktur i
kommunen. I den forbindelse vil også elver og bekkeløp bli vurdert som et ledd i overvannshåndteringen.

Sektoransvar for overvann
Meld. St. 33 (Klimatilpasning i Norge) skriver at «Det er kommunene som har ansvar for
overvannshåndtering. Flere myndigheter forvalter imidlertid regelverk og er ansvarlig for
rammebetingelsene som gjelder for kommunens håndtering av overvann i tettbebyggelser.»
NOU 2016:16 (Overvann i byer og tettsteder) tolker dette som at kommunene har et sektoransvar, og at
kommunen derfor «må ta hensyn til påvirkning fra overvann i de oppgavene de allerede har ansvar for. En
av disse oppgavene er kommunal planlegging, jf. plan- og bygningsloven.» Kommunedelplan for overvann
vil beskrive hvordan kommunen vil ivareta sitt (sektor)ansvar for overvann. Dette gjelder spesielt for
arealplanlegging etter plan- og bygningsloven, men også i andre oppgaver hvor kommunen har et ansvar
for overvann (beredskap, risiko- og sårbarhet, samordning og koordinering av overvannsplanlegging,
veiledning, bygningsmyndighet). At kommunen definerer og ivaretar sitt sektoransvar er viktig for å nå
målsettingen om å legge til rette for helhetlig forvaltning av vannets kretsløp med nødvendig infrastruktur.
Videre er det viktig å presisere at Meld. St. 33 (Klimatilpasning i Norge) skriver «Et grunnleggende prinsipp
for arbeidet med klimatilpasning er derfor at ansvaret for klimatilpasning ligger til den aktøren som har
ansvaret for en oppgave eller funksjon som blir berørt av klimaendringer». Overvannsutvalget påpekte at
en betydelig del av ansvaret for overvannshåndtering også må ligge på grunneiere og anleggseiere
(NOU2015:16).

Overvannsplanlegging på ulike plannivå
Kravet til detaljering av overvannsplaner og type problemstillinger avhenger av plannivået
(Kommunedelplan, områdeplan, detaljregulering, byggesak). Involverte/berørte parter vil også være
forskjellig. Planene vil i tillegg bygge på hverandre. For å sikre helhetlige og kvalitetsmessig gode
overvannsplaner er det viktig å utarbeide retningslinjer og krav for når de ulike planene skal utarbeides og
hva de skal inneholde.

Overvannstiltak og tre-trinnstrategi
Den tradisjonelle metode for overvannshåndtering har over lang tid vært å bygge et ledningsbasert system
under bakken. Med et klima i endring og by i vekst vil denne metoden nå sin kapasitetsgrense i det
eksisterende systemet. Det vil også bidra til kostnadsøkning av nye systemer på grunn av økte
dimensjoneringskriterier. Når overvann håndteres på denne måten kan det på sikt føre til at
grunnvannsnivået senkes. Dette kan føre til setninger og skader på bygninger og samferdselsanlegg, i tillegg
til forfall av vegetasjonsområder ved mindre tilgang til vann.
For å unngå slike skader, er det behov for å vurdere alternative tilnærmingsmetoder for
overvannshåndtering. Vi tar utgangspunkt i den såkalte tre-trinns strategien for håndtering av overvann fra
Norsk Vann. I figur 2 er det også lagt til et trinn 0 som omfatter planlegging som er nødvendig for å
gjennomføre de etterfølgende trinnene. Erfaring viser at det ofte er utfordrende å håndtere overvann etter
intensjonene i tre-trinnstrategien hvis ikke forutsetningen er nedfelt i en tidlig fase.
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Fig 2: Strategi for håndtering av overvann

Tiltak i trinn 1 vil være å håndtere overvannet lokalt og infiltrere der det er mulig.
I trinn 2 føres overvannet videre til anlegg som forsinker og fordrøyer avrenningen, som åpne eller lukkede
fordrøyningsmagasin under bakken. Åpne anlegg kan være regnbed eller infiltrasjonsgrøft.
Tiltak i trinn 3 skal avlede overvannet til resipient eller areal som er tilrettelagt for å tåle oversvømmelse i
en periode. Avledning til sjø kan skje via ledningsnett, vassdrag eller en planlagt flomveg.
Når det gjelder å overføre tre-trinns strategien til Haugesund, må den tilpasses lokale forhold. Det skal
utarbeides prinsipper for hvor de ulike trinnene skal brukes i kommunen, for eksempel områder eller
høydeavgrensning (kote).

Arealformål og flomveger
Flomveger for overvann må ses i sammenheng med avløpsnettet. Overvann er ikke nødvendigvis relativt
rent vann fra for eksempel taknedløp. Med en stor andel fellessystem vil overvann også kunne være en
blanding av regnvann og spillvann som kommer opp av kummer når ledningssystemene ikke klarer å svelge
unna store mengder nedbør. Teknisk drift har god erfaring og kunnskap om svakheter i ledningsnettet.
Denne erfaringen og ny kartlegging og modellering vil inngå i vurdering av beliggenhet til fremtidige
flomveger. Haugesund kommune har flere avløp- og fellestunneler og mulig fremtidig bruk av disse vil også
bli vurdert.
For å kunne velge realistisk plassering av flomveger og andre overvannstiltak, må disse sjekkes opp mot
gjeldende arealformål i kommuneplan og reguleringsplaner. Kommunedelplan for overvann vil utrede om
overvannstiltak er realiserbare, vise til arealkonflikter med gjeldende arealplaner og inneholde nødvendige
endringer av arealformål. Hensynssoner vil indikere at her må det foretas fysiske tiltak for å håndtere
overvann.
Kommunedelplanen vil si noe om hvordan overvannsproblematikk skal håndteres på reguleringsplannivå.
For eksempel at det skal stilles krav om at reguleringsplanen skal vise løsninger knyttet til overvann og at
det må vurderes behov for flomveger og fordrøyningsbasseng i alle reguleringsplaner. Innenfor

11

hensynssoner for flomveger kan det f. eks. stilles krav til vurdering av konsekvenser og iverksetting av
nødvendige tiltak.

Forurenset overvann
Overvann blir forurenset avhengig av hvilken type areal vannet renner av. For eksempel kan overvann fra
sterkt trafikkert veier, industriområder og deponi være forurenset. Spredning av forurensning kan også skje
som følge av overbelastning av avløpsnettet (overløp) eller ved bortledning av overvann fra anleggsplasser.
For å sikre tilstrekkelig god vannkvalitet i vannforekomstene iht. vannforskriften vil det være behov for
rensning av forurenset overvann før utslipp til resipient. Restaurering og tilbakeføring av vannforekomster
kan også være aktuelt. På hvilken måte dette skal ivaretas i (areal)planleggingen og hvilke krav som skal
stilles må vurderes og konkretiseres slik at det foreligger tydelig krav til overvannsplanleggingen.

Ledningsnett – behov for fornyelse
Fellessystem (ett-rør system) utgjør en god del av Haugesund kommunenes samlede transportsystem for
sanitært avløps- og overvann. Siden fellessystemene inneholder en varierende andel overvann, er det ikke
økonomisk forsvarlig ut fra pumpeøkonomi og dimensjonering av ledningsanlegg å videreføre alt
kommunalt avløpsvann til renseanlegg. Andel videreført mengde kommunalt avløpsvann
(spillvann+overvann) utgjør ofte 3-4 ganger beregnet spillvannsmengde. Når inngående mengde
avløpsvann overstiger videreført vannmengde, går overskuddet i stedet til sjø eller vassdrag gjennom egne
overløp. Vann fra overløp er da en blanding av overvann og sanitært avløpsvann.
Kommunedelplan for overvann skal arbeide fram ulike prinsipper for overvannshåndtering som skal legge
føringer for hvor og hvordan oppgaver skal løses med å skifte ut fellessystemet til separate system for
henholdsvis spillvann og overvann.

Handlingsplan med økonomiplan
Som en del av kommunedelplanen for overvann vil det bli utarbeidet en handlingsplan med økonomiplan.
Overvannstiltak har normalt vært en del av Hovedplan vann og avløp, og da i hovedsak overvannstiltak som
en del av avløp fellessystemene. Det må tas stilling til om overvannstiltak skal være en del av
Kommunedelplan for overvann eller om det skal inngå i Hovedplan vann og avløp 2018-2021, som skal
rulleres innen et par år. Økonomiplan henger også sammen med finansieringsmetode (vann- og
avløpsgebyr, mulighet/behov for overvannsgebyr, annen finansiering). Avhengig av type tiltak kan det være
ulike finansieringskilder. Finansiering av overvannstiltak er en pågående diskusjon også på nasjonalt nivå.
Hvordan økonomiplanen skal innlemmes i arbeidet vil bli vurdert i løpet av planarbeidet.
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4.2 Behov for utredninger
Det vil være behov for å gjøre særskilte utredninger av enkelttemaer. Hensikten med utredningene er å
danne et grunnlag for anbefalinger i kommunedelplanen og senere for detaljerte overvannsplaner,
prioritering av tiltak og sikre kvaliteten i overvannsplanlegging.

1. Kartlegging av nedbørfelt, urbane vassdrag og flomutsatte områder
For å kunne utføre overvannsplanleggingen nedbørfeltvis og helhetlig er det nødvendig å ha en overordnet
oversikt over hovednedbørfeltene.
Avrenningslinjer angir hvor på terreng overvann vil renne når rør-systemene er fulle. Kartlegging av disse
er ressurskrevende men nødvendig. Avrenningslinjer vil være grunnlag for planlegging av flomveier og
kartlegging av risikoområder for flom.

2. Kartlegging av risikoområder for flom i (urbane) vassdrag
Basert på modellerte nedbørhendelser ved ulike klimascenarier vurderes sannsynligheten for
oversvømmelse opp mot konsekvens i en forenklet risikovurdering. Deretter lages det fargekart over
flomutsatte områder med fargekoding etter risikoklasse. Dette kartet kan brukes som verktøy ved
kommunal planlegging og som grunnlag for prioritering av tiltak.

3. Modellering av ledningsnett

En hydraulisk modell for avløpsnettet kan bl.a. benyttes til vurdering av kapasitet, optimalisering av
avløpssystemet, rapportering av overløpsmengder og kartlegging av fremmedvann i ledningsnettet.
I første omgang blir det laget en nettmodell for området Sakkestad Nord.

4. Kartlegging status ledningsnett og tunneler
Det utarbeides en oversikt over overvann- og avløpsnettet og andel fellessystem. Historiske data og
kunnskap om områder med utfordringer og registrerte avvik kartlegges.
5. Kartlegging av utslipp som følge av overvannsavrenning
Avløpfellessystemet har overløp for å avlaste ledningsnettet ved høy tilførsel av overvann. Måledata vil
benyttes til kartlegging og rangering av områder hvor separering vil ha en effekt på utslipp. Overvann kan
også føre til spredning av forurensning som følge av avrenning fra forurensede arealer (f. eks. høytrafikkerte
veier).

6. Gjenåpning av lukkede elver/bekker
Kartlegge mulige bekkeåpninger og hvor slike bekkeåpninger kan overlappe/utføres samtidig med
etablering av grøntdrag, rekreasjonsområder. I den sammenheng er det viktig å også vurdere driftsbehov.
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7. Bruk av grøntstruktur og blå/grønne løsninger
Vurdere bruk av eksisterende grøntstrukturplan for oversikt over grøntarealer som kan være aktuelle, evt.
behov for revidering av planen.
Vurdere muligheter og konsekvenser ved bruk av blågrønne løsninger (rene eller kombinasjon) kan gi.
•
•
•
•
•
•

Bærekraftig overvannshåndtering og redusert flom
Økt robusthet til klimaendringer
Reduserte avløpskostnader
Økt grøntareal for våre nabolag og dyreslag
Utfordringer med variabel vannføring og uttørking
Uklarheter ved eierskap og driftsansvar

8. Kostnader tilknyttet overvannshåndtering
Avklare begrensninger knyttet til selvkostområdet.
Økonomiske avklaringer mellom ulike fagområder internt i kommunen.
Økonomiske avklaringer i forhold til eierskap og driftsansvar for ulike typer overvannsanlegg, kommunale
og private.
Synliggjøring av kostnadsbehov, spesielt for områder utenfor selvkostområdet.
Det vil bli lagd kostnadsestimater for de tiltakene som blir identifisert og som skal inn i handlingsplan.
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Høringsinstanser til planprogram kommunedelplan for overvann:
Fylkesmannen i Rogaland
HIM, Haugaland interkommunale miljøverk
Haugaland Kraft AS
Rogaland fylkeskommune
Statens vegvesen, Region Vest (Statens vegvesen)
Karmøy kommune
Sveio kommune
Tysvær kommune
Telenor Servicesenter for nettutbygging (Telenor Norge AS)
Velforeningenes fellesutvalg, Haugesund
Friluftsrådet Vest
Karmsund Havn IKS
Kystverket Vest
Mattilsynet
NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat
Fiskeridirektoratet, Region sør
Haugaland Vekst IKS
Fiskarlaget Vest
Forum for natur og friluftsliv i Rogaland
Haugaland lokallag av Fortidsminneforeningen
Haugesund historielag
Haugesund og omegn jeger- og fiskeforening
Haugesund sentrum næringsdrift AS
Haugesunds Handelsstands Forening
Haugesund Boligbyggelag (HAUBO)
Sentrumsgårdene i Haugesund kommune
Markedsforeningen på Haugalandet
Huseiernes landsforbund avd. Rogaland nord
Rørentreprenørene avd Rogaland
Norsk Kommunalteknisk Forening
Naturvernforbundet i Rogaland
Næringsforeningen Haugalandet
Rogaland bondelag (Norges bondelag)
Rogaland natur og ungdom
Røvær øyting
Syklistenes landsforening Haugalandet (Syklistenes landsforening)
Trygg trafikk Rogaland (Trygg trafikk)
Haugesund kommune - Barnas representant / folkehelsekoordinator
Haugesund kommune - Bolig, bygg og eiendom
Haugesund kommune - Brann og redning
Haugesund kommune - Byantikvar
Haugesund kommune - Byggesak
Haugesund kommune- Geodata og oppmåling
Haugesund kommune - Miljøvernleder
Haugesund kommune - Sykkelbykoordinator
Haugesund kommune - Idrett
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Eksternt høringsbrev – Nasjonalt faglig råd om Tidlig oppdagelse og rask respons ved
forverret tilstand
Høringsinstansene bes om å gi tilbakemelding overordnet på de faglige rådene som helhet og
de syv enkelte rådene:





Er rådene tydelig?
Er praktisk informasjon nyttig?
Forslag til endringer/forbedringer/tiltak
Overgang fra tiltakspakke til faglige råd – er rådene anvendbare og hensiktsmessige?

De nasjonale faglige rådene erstatter I trygge hender 24/7 tiltakspakke Tidlig oppdagelse av
forverret tilstand
Bakgrunn
I perioden 2011-2018 jobbet det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7
med å redusere pasientskader ved hjelp av målrettede tiltak i helse- og omsorgstjenesten. 21
tiltakspakker, fordelt på 16 innsatsområder, har vært fundamentet i dette arbeidet.
Bakgrunnen for å overføre tiltakspakker til nasjonale faglige råd er å videreføre arbeidet med
fagområdene, og Helsedirektoratet har ansvaret for å følge opp innsatsområdene og
koordinere pasientsikkerhetsarbeidet på nasjonalt nivå. Helsedirektoratet har vedtatt at
relevante tiltakspakker skal videreføres som nasjonale faglige råd.
Mål med de faglige rådene
Målet med de faglige rådene er







At pasientene blir møtt av helsepersonell som har tilstrekkelig kompetanse for å avdekke tegn til
forverret somatisk tilstand på et tidlig tidspunkt, uavhengig tjenestenivå
At helsepersonell gjenkjenner tidlig tegn ved begynnende forverring i den somatiske tilstanden
At virksomhetene sikrer rett kompetanse og simulerer regelmessig på ulike risikosituasjoner,
kommunikasjon og teamarbeid
At virksomhetene sikrer system for overvåking av pasienters vital funksjoner
At helsepersonell raskt iverksetter rett respons ved forverret tilstand
At helsepersonell sikrer tydelig muntlig kommunikasjon

Helsedirektoratet
Avdeling kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
Anne Kristin Ihle Melby, tlf.: +4797609600
Postboks 220 Skøyen, 0213 OSLO • Besøksadresse: Vitaminveien 4, Oslo • Tlf.: (+47) 47 47 20 20
Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no



At tjenestene har felles praksis for å vurdere og observere tegn til forverret somatisk tilstand

Rådene innebærer oppdatering av kunnskapsgrunnlag samt omskrivning av tiltakspakke til nytt
digitalt format. Det har vært benyttet kunnskapsbasert praksis som innebærer picosøk og
kunnskapsinnhenting.
Arbeidet er ledet av Helsedirektoratet. I tillegg er det en bredt sammensatt referansegruppe for
å sikre forankring i tjenesten.
Fra tiltakspakke til faglige råd – hva er nytt?
Innholdet er systematisert i syv kapitler og 10 råd. Rådene gjenspeiler de tidligere tiltakene,
men er splittet opp og endret rekkefølge for å passe inn i kapitalstrukturen samt ny evidens.
1. Rådene er knyttet til både virksomhetenes ansvar og hvert enkelt ansattes ansvar for tidlig
oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand i helsetjenesten.
2. Målgruppe er ansatte i helse- og omsorgstjenesten med pasientkontakt, og rådene gjelder alle
pasienter ved forverring av somatisk tilstand.
3. I råd 4; Virksomheter bør etablere rutiner for varsling og respons ved tegn på forverret tilstand
presenteres det under kapitlet "praktisk", eksempler på early warning score (EWS). I tiltakspakken
ble det kun presentert EWS for voksne. Nå vises også eksempler på EWS for barn og
gravide/obstetriske pasienter.
4. Kapittel 6; Kom i gang – forbedringsarbeid i praksis vil bli sett i sammenheng med flere faglige råd
som er under utarbeidelse. Informasjonen er inkludert her i første omgang, slik at det kan leses
i.f.m. ekstern høring av faglige råd om Tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret tilstand.

Lenke til høringssiden:
https://www.helsedirektoratet.no/horinger/faglige-rad-for-tidlig-oppdagelse-og-rask-responsved-forverret-somatisk-tilstand
Kontakt
Anne.Kristin.Ihle.Melby@helsedir.no
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Undersøkelseskommisjonen (UKOM)
Folkehelseinstituttet
Helsetilsynet
Kommunenes sentralforbund
Universiteter og høyskoler:
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Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Vestfold
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Østfold
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Sentralt
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Nord - Trøndelag

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

19/4242-

Høring av elfenbenslav som prioritert art med økologisk
funksjonsområde og olivinskog og åpen grunnlendt kalkmark som
utvalgt naturtype
Klima- og miljødepartementet sender med dette utkast til forskrift om elfenbenslav som
prioritert art med økologisk funksjonsområde og utkast til endring av forskrift om utvalgt
naturtype etter naturmangfoldloven på høring. Forslaget innebærer at olivinskog gjøres til
utvalgt naturtype. Klima- og miljødepartementet vurderer også om åpen grunnlendt kalkmark
skal gjøres til utvalgt naturtype, og det bes særlig om høringsinstansenes syn på dette.
Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no
(https://www.regjeringen.no/id2689261/). Ved tekniske problemer kan innspill, med referanse
19/4242, i stedet sendes på e-post til postmottak@kld.dep.no.
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. Fristen for å sende inn innspill og merknader til høringen er 30. april 2020.
Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven og miljøinformasjonsloven og blir
publisert på regjeringen.no.
Følgende vedlegg inngår i høringen:
1. Høringsnotat
2. Vedlegg 2: Høring av elfenbenslav som prioritert art med økologisk funksjonsområde
(inkludert forslag til forskrift)
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
Vegard Engh
22 24 57 92

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vedlegg 3: Høring av åpen grunnlendt kalkmark som utvalgt naturtype
Vedlegg 4: Høring av olivinskog som utvalgt naturtype
Vedlegg 5: Utkast til endringsforskrift for utvalgt naturtype
Vedlegg 6: Liste med berørte kommuner
Vedlegg 7: Beslutningsgrunnlag for elfenbenslav
Vedlegg 8: Beslutningsgrunnlag for åpen grunnlendt kalkmark
Vedlegg 9: Beslutningsgrunnlag for olivinskog

I høringsnotatet gis en generell omtale av konsekvenser ved bruk av prioritert art med
økologisk funksjonsområde og utvalgt naturtype som virkemiddel. I vedlegg 2-4 gis en mer
utdypende gjennomgang av elfenbenslav som mulig ny prioritert art med økologisk
funksjonsområde, og olivinskog og åpen grunnlendt kalkmark som to mulige nye utvalgte
naturtyper. Departementet ber om innspill til om det er enkeltområder der forslagene har
spesielt store konsekvenser. For åpen grunnlendt kalkmark bes det særskilt om innspill på
konsekvenser av å gjøre åpen grunnlendt kalkmark til ny utvalgt naturtype, herunder
tilbakemelding på områder som er særlig attraktive for utbygging.
Vedlagt følger også forslag til forskrift for elfenbenslav og forslag til inkludering av
naturtypene i forskrift om utvalgte naturtyper. Konkret endringsforskrift for naturtypene ligger i
vedlegg 5. Liste med berørte kommuner ligger i vedlegg 6. I vedlegg 7, 8 og 9 er
tilrådningene fra Miljødirektoratet utarbeidet i samarbeid med øvrige direktorater av
14.12.2018.
Lenke som skal benyttes for innsynsløsning for kart er denne: https://arcg.is/0vufaj
Alle beslutningsgrunnlagene, inkludert Miljødirektoratets overordnede hoveddokument, kan
lastes ned på følgende nettside:
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2018/desember-20182/trua-natur-slik-kantilstanden-forbedres/

Med hilsen

Øyvind Andreassen (e.f.)
avdelingsdirektør
Vegard Engh
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Adresseliste
Abelia
Advokatforeningen
AF-gruppen
Agder fylkeskommune
Alstahaug kommune
Alta kommune
Alvdal kommune
Alver kommune
Andøy kommune
Animalia
Arbeids- og
sosialdepartementet
Aremark kommune
Arendal kommune
Artsdatabanken
Asker kommune
Askvoll Kommune
Askøy kommune
Asplan Viak AS
Attac Norge
Aukra kommune
Aure kommune
Aurland kommune
Aurskog-Høland kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Averøy kommune
Avinor AS
Balsfjord kommune
Bamble kommune
Bane NOR SF
Bardu kommune
Barne- og
familiedepartementet
Beiarn kommune
Bergen kommune
Berlevåg kommune
Bindal Kommune
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Postboks 5490
Majorstuen
Kristian Augusts
gate 9
Postboks 6272
Etterstad
Postboks 788 Stoa
Rådhuset
Postboks 1403
Postboks 4
Postboks 187
Postboks 396
Økern
Postboks 8019
Dep
Serviceboks 650
Katrineåsveien 20
Boks 174
Postboks 323
Postboks 24
Kolstadgata 1

Rådhusveien 3
Sætremarka 2
Bruhagen
Postboks 150
Rådhuset
Rådhuset
Postboks 4350
Postboks 401
Postboks 8036
Dep
Postboks 25
Postboks 7700
Torget 4
Rådhuset

0305

Oslo

0164

Oslo

0603

Oslo

4809
8805
9506
2560
5906
8483
0513

ARENDAL
SANDNESSJØEN
ALTA
ALVDAL
FREKHAUG
ANDENES
Oslo

0030

OSLO

1798
4809
7491
3440
6988
5323
1300
0652
6480
6690
5741
1940
5392
5943
6530
2061
9050
3970
2308
9365
0030

AREMARK
ARENDAL
Trondheim
RØYKEN
ASKVOLL
KLEPPESTØ
Sandvika
Oslo
AUKRA
AURE
AURLAND
BJØRKELANGEN
STOREBØ
AUSTRHEIM
AVERØY
Gardermoen
STORSTEINNES
LANGESUND
Hamar
BARDU
OSLO

8118
5020
9980
7980

MOLDJORD
BERGEN
BERLEVÅG
TERRÅK

Bioteknologirådet
Birkenes kommune
Bjerknessenteret for
klimaforskning
Bjerkreim kommune
Bjørnafjorden kommune
Bodø kommune
Bokn kommune
Boligbyggelaget USBL
Bremanger kommune
Brønnøy kommune
Bygg 21
Byggenæringens
landsforening
Byggevareindustriens
forening
Byggfakta AS
Byggmesterforbundet
Bygland kommune
Bykle kommune
Bærum kommune
Bø kommune
Bømlo kommune
Båtsfjord kommune
CICERO Senter for
klimaforskning
Den norske turistforening
DIFI - Direktoratet for
forvaltning og IKT
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for
mineralforvaltning
Direktoratet for
samfunnssikkerhet og
beredskap
Dovre kommune
Drammen kommune
Drangedal kommune
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Stortingsgata 10
Postboks 115
Allegaten 70

0161
4795
5007

Oslo
BIRKELAND
Bergen

Postboks 17
Postboks 24
Postboks 319
Boknatunvegen 13
Postboks 8944
Youngstorget
Postboks 104
Rådhuset
Postboks 8742
Youngstorget
Postboks 7187
Majorstuen
Postboks 7186
Majorstuen
Postboks 1024
Postboks 5475
Majorstuen

4389
5649
8001
5561
0028

VIKESÅ
EIKELANDSOSEN
BODØ
BOKN
Oslo

6721
8905
0028

SVELGEN
BRØNNØYSUND
Oslo

0307

Oslo

0307

Oslo

1510
0305

Moss
Oslo

4745
4754
1304
8475
5430
9991
0318

BYGLAND
BYKLE
SANDVIKA
STRAUMSJØEN
BREMNES
BÅTSFJORD
Oslo

0181
0032

Oslo
Oslo

0028

Oslo

7441

Trondheim

3103

Tønsberg

2662
3008
3750

DOVRE
DRAMMEN
DRANGEDAL

Rådhuset
Postboks 610
Postboks 1129
Blindern
Youngstorget 1
Postboks 8115
Dep
Postboks 8742
Youngstorget
Postboks 3021
Lade
Postboks 2014

Postboks 7500
Gudbrandsveien 7

Drivkraft Norge
Dyrøy kommune
Dønna kommune
Eidfjord kommune
Eidskog kommune
Eidsvoll kommune
Eigersund kommune
Elverum kommune
Enebakk kommune
Energi Norge
Engerdal kommune
Enova SF
Entreprenørforeningen - Bygg
og anlegg
Etne kommune
Etnedal kommune
Evenes kommune
Evje og Hornnes kommune
Fagpressen
Farsund kommune
Fauske kommune
Fedje kommune
Finans Norge
Finansdepartementet
Fiskebåt
Fiskeridirektoratet
Fitjar kommune
Fjaler kommune
Fjord kommune
Flakstad kommune
Flatanger kommune
Flekkefjord kommune
Flesberg kommune
Flå kommune
Folldal kommune
Foreningen fredet
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Postboks 7190
Majorstuen
Dyrøytunet 1
Simadalsvegen 1
Postboks 94
Rådhusgata 1
Postboks 580
Storgt 18
Prestegårdsvn. 4
Postboks 7184
Majorstuen
Postboks 5700
Torgarden
Postboks 5485
Majorstuen
Postboks 54
Postboks 43
Evjemoen
Akersgt. 43
Postboks 100
Postboks 93
Postboks 2473
Postboks 8008
Dep
Røysegata 15
Postboks 185
Sentrum
Postboks 83
Postboks 54
Olavsgata 10
Rådhuset
Postboks 24
Kirkegaten 50

Nyberg
Gammel Kleppe

0307

Oslo

9311
8820
5783
2230
2080
4379
2418
1912
0307

BRØSTADBOTN
DØNNA
EIDFJORD
SKOTTERUD
EIDSVOLL
EGERSUND
ELVERUM
ENEBAKK
Oslo

2440
7437

ENGERDAL
Trondheim

0305

Oslo

5591
2890
8539
4735
0158
4552
8201
5947
0202
0030

ETNE
Etnedal
BOGEN I OFOTEN
EVJE
Oslo
FARSUND
FAUSKE
FEDJE
Oslo
OSLO

6003
5804

Ålesund
Bergen

5418
6961

FITJAR
DALE I
SUNNFJORD
VALLDAL
RAMBERG
FLATANGER
FLEKKEFJORD
LAMPELAND
FLÅ
FOLLDAL
Vågå

6210
8380
7770
4400
3623
3539
2580
2680

Forskningsstiftelsen Fafo
Forsvarsbygg
Forsvarsdepartementet
Fortum Oslo Varme AS
Forum for miljøteknologi
Forum for natur og friluftsliv
Forum for utvikling og miljø
Framtiden i våre hender
Fredrikstad kommune
Fridtjof Nansens Institutt
Friluftsrådenes landsforbund
Frogn kommune
Froland Kommune
Frosta kommune
Frøya kommune
Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Møre og
Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Oslo og
Viken
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Troms og
Finnmark
Fylkesmannen i Trøndelag
Fylkesmannen i Vestfold og
Telemark
Fylkesmannen i Vestland
Fyresdal kommune
Færder kommune
Gamvik kommune
Gartnerhallen SA
Gausdal kommune
Gildeskål kommune
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Postboks 2947
Tøyen
Postboks 405
Sentrum
Postboks 8126
Dep
Postboks 990
Skøyen
Kristinelundveien 6
Nedre Slottsgate
25
Storgt 11
Mariboes gate 8
Postboks 1405
Postboks 326
Eyvind Lyches vei
23 B
Postboks 10
Osedalen
Alstad
Postboks 152
Postboks 788 Stoa
Postboks 987
Fylkeshuset

0608

Oslo

0103

Oslo

0032

OSLO

0247

Oslo

0268
0157

Oslo
Oslo

0155
0183
1602
1326
1338

Oslo
Oslo
FREDRIKSTAD
Lysaker
Sandvika

1440
4820
7633
7261
4809
2604
6404

DRØBAK
FROLAND
FROSTA
SISTRANDA
ARENDAL
LILLEHAMMER
MOLDE

Postboks 1405
Postboks 325

8002
1502

BODØ
MOSS

Postboks 59,
Statens Hus
Statens Hus

4001

STAVANGER

9815

VADSØ

Postboks 2600
Postboks 2076

7734
3103

STEINKJER
TØNSBERG

Njøsavegen 2

6863
3870
3163
9770
0614

LEIKANGER
FYRESDAL
NØTTERØY
MEHAMN
Oslo

2651
8138

ØSTRE GAUSDAL
INNDYR

Postboks 250
Postboks 174
Postboks 111
Alnabru
Postboks 54

Giske kommune
Gjemnes kommune
Gjerdrum kommune
Gjerstad kommune
Gjesdal kommune
Gjøvik kommune
Gloppen kommune
Gol kommune
Gran kommune
Grane kommune
Gratangen kommune
Greenpeace
Grimstad kommune
Grong kommune
Grue kommune
Gulen kommune
Hadsel kommune
Hafslund AS
Halden kommune
Hamar kommune
Hamarøy kommune
Hammerfest kommune
Hareid kommune
Harstad kommune
Hasvik kommune
Hattfjelldal kommune
Haugesund kommune
Havforskningsinstituttet
Heim kommune
Helse- og
omsorgsdepartementet
Hemnes kommune
Hemsedal kommune
Herøy kommune
Herøy kommune
Hitra kommune
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Rådhuset
Kommunehuset
Postboks 10
Rettedalen 1,
Storahuset
Serviceboks
Gamlevegen 4
Rådhusvegen 39

Postboks 33
Torshov
Serviceboks 503
Postboks 162

Rådhuset
Postboks 990
Skøyen
Postboks 150
Postboks 4063
Marie Hamsuns
vei 3
Postboks 1224
Hareid rådhus
Postmottak
Fjellvn 6
O.T. Olsens vei 3
A
Postboks 2160
Postboks 1870
Nordnes
Trondheimsveien
1
Postboks 8011
Dep
Sentrumsveien 1
Postboks 274
Silvalveien 1
Rådhusveien 1

6050
6631
2024
4980
4330

VALDERØY
BATNFJORDSØRA
GJERDRUM
GJERSTAD
ÅLGÅRD

2810
6823
3550
2770
8680
9470
0412

GJØVIK
SANDANE
GOL
JAREN
TROFORS
GRATANGEN
Oslo

4898
7870
2260
5966
8452
0247

GRIMSTAD
GRONG
KIRKENÆR
EIVINDVIK
Storkmarknes
Oslo

1751
2306
8294

HALDEN
HAMAR
HAMARØY

9616
6060
9479
9593
8690

HAMMERFEST
HAREID
HARSTAD
BREIVIKBOTN
HATTFJELLDAL

5504
5817

HAUGESUND
Bergen

7200

KYRKSÆTERØRA

0030

OSLO

8646
3560
6099
8850
7240

KORGEN
HEMSEDAL
FOSNAVÅG
HERØY
HITRA

Hjartdal kommune
Hjelmeland kommune
Hol kommune
Hole kommune
Holmestrand kommune
Holtålen kommune
Horten kommune
Hovedorganisasjonen Virke
Hurdal kommune
Huseiernes landsforbund
Hustadvika kommune
Hvaler kommune
Hyllestad kommune
Hægebostad kommune
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høyanger kommune
Høylandet kommune
Hå kommune
Ibestad kommune
Inderøy kommune
Indre Fosen kommune
Indre Østfold kommune
Industri Energi
Innlandet fylkeskommune
Innovasjon Norge
Iveland kommune
Jernbanedirektoratet
Jevnaker kommune
Justis- og
beredskapsdepartementet
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Karmøy kommune
Kartverket
Kautokeino kommune
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Kommunehuset
Hole Herredshus
Postboks 312
Postboks 10
Postboks 2900
Solli
Rådhuset
Fred. Olsens gate
5
Tingplassen 1

Postboks 400
Postboks 235
Postboks 159
Postboks 24
Rådhuset
Vennalivegen 37
Rådhusveien 13
Postboks 34
Torggata 12
Postboks 4404
Bedriftsenteret
Postboks 448
Sentrum
Birketveit
Postboks 16
Sentrum
Postboks 70
Postboks 8005
Dep
Rådshusg 4
Rådhuset
Postboks 600
Sentrum
Bredbuktnesveien
6

3692
4130
3576
3530
3081
7380
3191
0230

SAULAND
HJELMELAND
HOL
RØYSE
HOLMESTRAND
ÅLEN
HORTEN
Oslo

2090
0152

HURDAL
Oslo

6440
1680
6957
4595
2418
3606
6991
7977
4368
9450
7670
7100
1861
0181
2325

ELNESVÅGEN
SKJÆRHALLEN
HYLLESTAD
TINGVATN
Elverum
Kongsberg
HØYANGER
HØYLANDET
VARHAUG
HAMNVIK
INDERØY
RISSA
TRØGSTAD
Oslo
HAMAR

0104

Oslo

4724
0101

IVELAND
Oslo

3521
0030

JEVNAKER
OSLO

9730
9130
4250
3507

KARASJOK
HANSNES
KOPERVIK
Hønefoss

9520

KAUTOKEINO

Kinn kommune
Kjøtt- og fjørfebransjens
landsforbund
Klagenemnda for
miljøinformasjon

Postboks 294
Østensjøveien
39/41
Miljødirektoratet,
Postboks 5672
Torgarden
Klepp kommune
Postboks 25
Kommunal- og
Postboks 8112
moderniseringsdepartementet Dep
Kommunesektorens
Postboks 1378
organisasjon (KS)
Vika
Kongsberg kommune
Postboks 115
Kongsvinger kommune
Konkurransetilsynet
Postboks 439
Sentrum
Kornbøndenes
Høyvangvegen 40
interesseorganisasjon
Kragerø kommune
Postboks 128
Kristiansand kommune
Postboks 4
Kristiansund kommune
Rådhuset
Kaibakken 2
Krødsherad kommune
KS Bedrift
Postboks 1378
Vika
Kulturdepartementet
Postboks 8030
Dep
Universitetet i Oslo
Postboks 6762 St.
Kulturhistorisk museum
Olavs plass
Kulturrådet
Postboks 8052
Dep
Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119
Dep
Kvam herad
Kvam rådhus,
Grovagjelet 16
Kvinesdal kommune
Nesgata 11
Kvinnherad kommune
Kviteseid kommune
Kviteseidgata 13
Kvitsøy kommune
Kvæfjord kommune
Bygdeveien 26
Kvænangen kommune
Rådhuser
Kystrederiene
Postboks 2020
Nordnes
Kystskogbruket
Postboks 2501
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6701
0667

MÅLØY
Oslo

7485

Trondheim

4358
0030

KLEPPE
OSLO

0114

Oslo

3602
2226
5805

KONGSBERG
KONGSVINGER
Bergen

2322

Ridabu

3791
4685
6509

KRAGERØ
NODELAND
KRISTIANSUND N

3536
0114

NORESUND
Oslo

0030

OSLO

0130

Oslo

0031

Oslo

0032

OSLO

5600

NORHEIMSUND

4480
5470
3850
4180
9475
9161
5817

KVINESDAL
ROSENDAL
KVITESEID
KVITSØY
BORKENES
BURFJORD
Bergen

7729

Steinkjer

Kystverket
Kåfjord kommune
Landbruks- og
matdepartementet
Landbruksdirektoratet
Landsorganisasjonen i Norge
(LO)
Landssamanslutninga av
vasskraftkommunar
Larvik kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Leirfjord kommune
Leka kommune
Lesja kommune
Levanger kommune
Lier kommune
Lierne kommune
Lillehammer kommune
Lillesand kommune
Lillestrøm kommune
Lindesnes kommune
Lom kommune
Loppa kommune
Luftfartstilsynet
Lund kommune
Lunner kommune
Lurøy kommune
Luster kommune
Lyngdal kommune
Lyngen kommune
Lærdal kommune
Lødingen kommune
Lørenskog kommune
Løten kommune
Malvik kommune
Marker kommune
Masfjorden kommune
Maskinentreprenørenes
forbund
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Postboks 1502
Boks 74
Postboks 8007
Dep
Postboks 8140
Dep
Torggata 12

6025
9148
0030

Ålesund
OLDERDALEN
OSLO

0033

Oslo

0181

Oslo

Postboks 1148
Sentrum
Postboks 2020
Nessveien 7
Postboks 88

0104

Oslo

3255
9357
9790
8890
7994
2665
7601
3401
7882
2626
4791
2001
4534

LARVIK
Tennevold
KJØLLEFJORD
LEIRFJORD
LEKA
LESJA
LEVANGER
LIER
NORDLI
LILLEHAMMER
LILLESAND
LILLESTRØM
MARNARDAL

2686

LOM

9550
8001
4460
2713
8766
6868
4577
9060
6886
8551
1470
2341
7551
1871
5981
0105

ØKSFJORD
Bodø
MOI
ROA
LURØY
GAUPNE
LYNGDAL
LYNGSEIDET
LÆRDAL
LØDINGEN
LØRENSKOG
LØTEN
HOMMELVIK
ØRJE
MASFJORDNES
Oslo

Postboks 130
Postboks 205
Postboks 40
Serviceboks
Postboks 23
Postboks 313
Nordre Heddeland
26
Sognefjellsvegen
6
Parkveien 1-3
Postboks 243
Moiveien 9
Postboks 94
Rådhuset
Rådhuset
Postboks 353
Standv. 24
Postboks 83
Postboks 83
Rådhuset
Postboks 113
Postboks 140
Postboks 114
Postboks 505
Sentrum

Matmerk
Mattilsynet
Melhus Kommune
Meløy kommune
Meråker kommune
Meteorologisk institutt
Midtre Gauldal kommune
Midt-Telemark kommune
Miljødirektoratet
Miljøstiftelsen Bellona
Modalen kommune
Modum kommune
Molde kommune
Moskenes Kommune
Moss kommune
Møre og Romsdal
fylkeskommune
Målselv kommune
Måsøy kommune
Namsos kommune
Namsskogan kommune
Nannestad kommune
Narvik kommune
Naturhistorisk museum
Nasjonalt nettverk for
botaniske hager
Natur og ungdom
Universitetet i Oslo
Naturhistorisk museum
Naturvernforbundet
Nelfo
Nes kommune
Nes kommune
Nesna kommune
Nesodden kommune
Nesseby kommune
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Postboks 487
Sentrum
Postboks 383
Rådhusvn 2
Postboks 214
Postboks 43
Blindern
Postboks 83
Postboks 5672
Torgarden
Postboks 2141
Grünerløkka
Postboks 44
Postboks 38
Rådhusplassen 1
Rådmannskontoret
Postboks 175
Fylkeshuset

Torget 1
Stavarvegen

Postboks 64
Universitetet i
Oslo, Postboks
1172 Blindern
Postboks 4783
Sofienberg
Postboks 1172
Blindern
Mariboesgate 8
Postboks 5467
Majorstuen
Kommunehuset
Postboks 114
Movegen 24
Postboks 123

0105

Oslo

2381
7224
8151
7530
0313

Brumunddal
MELHUS
ØRNES
MERÅKER
Oslo

7290
3833
7485

STØREN
BØ I TELEMARK
Trondheim

0505

Oslo

5729
3371
6413
8390
1501
6404

MODALEN
VIKERSUND
MOLDE
REINE
MOSS
MOLDE

9321
9690
7856
7890
2030
8501
0318

MOEN
HAVØYSUND
JØA
NAMSSKOGAN
NANNESTAD
NARVIK
Oslo

0506

Oslo

0318

Oslo

0183
0305

Oslo
Oslo

3540
2151
8700
1451
9840

NESBYEN
ÅRNES
NESNA
NESODDTANGEN
VARANGERBOTN

NHO Logistikk og Transport
NHO Luftfart
NHO Mat og drikke
NHO Reiseliv
NHO Sjøfart
NHO Transport
Nissedal kommune
Nittedal kommune
NOAH for dyrs rettigheter
Nofima AS
Nome kommune
Norcem AS
Norconsult AS
Nord universitet
Nord-Aurdal kommune
Nord-Fron kommune
Nordisk konservatorforbund Norge (NKF-N)
Nordkapp kommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Odal kommune
Nordre Follo kommune
Nordre Land kommune
Nordreisa kommune
Nore og Uvdal kommune
Norges astma- og
allergiforbund
Norges Automobil-Forbund
(NAF)
Norges bilbransjeforbund
Norges bondelag
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Postboks 5489
Majorstuen
Postboks 5474
Majorstuen
Postboks 5469
Majorstuen
Postboks 5465
Majorstuen
Postboks 5201
Majorstuen
Postboks 5477
Majorstuen
Moveien 1
Dronningensgate
13
Postboks 6122
Langnes
Ringsevja 30
Postboks 143
Lilleaker
Postboks 626
Postboks 1490
Postboks 143
Nedregate 50
Postboks 2008
Grünerløkka
Postboks 403
Fylkeshuset
Postboks 3010
Postboks 173

Postboks 6764 St.
Olavs plass
Postboks 6682
Etterstad
Postboks 5486
Majorstuen
Postboks 9354
Grønland

0305

Oslo

0305

Oslo

0305

Oslo

0305

Oslo

0302

Oslo

0305

Oslo

3855
1482
0152

TREUNGEN
NITTEDAL
Oslo

9291

Tromsø

3830
0216

ULEFOSS
Oslo

1303
8049
2901
2640
0505

Sandvika
Bodø
FAGERNES
VINSTRA
Oslo

9751
8048
2120
1402
2882
9156
3630
0130

HONNINGSVÅG
BODØ
SAGSTUA
SKI
DOKKA
STORSLETT
RØDBERG
Oslo

0609

Oslo

0305

Oslo

0135

Oslo

Norges bygg- og
eiendomsforening
Norges fiskarlag
Norges forskningsråd
Norges handelshøyskole
Norges Handikapforbund
Norges jeger- og
fiskerforbund
Norges kulturvernforbund
Norges kystfiskarlag
Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet
Norges miljøvernforbund
Norges rederiforbund
Norges skogeierforbund
Norges teknisknaturvitenskapelige
universitet (NTNU)
Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE)
Norsk almenningsforbund
Norsk Bergindustri
Norsk bioenergiforening
(NoBio)
Norsk bonde- og
småbrukarlag
Norsk byggtjeneste AS
Norsk eiendom
Norsk fjernvarme
Norsk forening for fartøyvern
Norsk forening mot støy
Norsk friluftsliv
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Postboks 73

1325

Lysaker

Postboks 1233
Torgarden
Postboks 564
Helleveien 30
Postboks 9217
Grønland
Postboks 94

7462

Trondheim

1327
5045
0134

Lysaker
Bergen
Oslo

1378

Nesbru

Øvre Slottsgate 2
B
Postboks 97
Postboks 5003
NMBU
Postboks 593
Posboks 1452
Vika
Postboks 1438
Vika

0157

Oslo

8380
1432

Ramberg
Ås

5806
0116

Bergen
Oslo

0115

Oslo

7491

Trondheim

Postboks 5091
Majorstuen
v/ Skjåk almenning
Postboks 7072
Majorstuen
Rådhusgata 23 B

0301

Oslo

2690
0306

Skjåk
Oslo

0158

Oslo

Akersgata 41

0158

Oslo

Postboks 6823 St.
Olavs plass
Postboks 7185
Majorstuen
Postboks 7184
Majorstuen
Øvre Slottsgate 2
B
Ekebergveien 1A
Nedre Slottsgate
25

0130

Oslo

0307

Oslo

0307

Oslo

0157

Oslo

0192
0157

Oslo
Oslo

Norsk gartnerforbund
Norsk Hydro ASA
Norsk industri
Norsk institutt for bioøkonomi
(Nibio)
Norsk institutt for
kulturminneforskning (NIKU)
Norsk institutt for
naturforskning
Norsk institutt for
vannforskning
Norsk kommunalteknisk
forening
Norsk kulturminnefond
Norsk landbruksrådgiving
Norsk landbrukssamvirke
Norsk ornitologisk forening
Norsk plantevernforening
Norsk polarinstitutt
Norsk sau og geit
Norsk vann BA
Norsk varme
Norsk zoologisk forening
Norske boligbyggelags
landsforbund (NBBL)
Norske felleskjøp SA
Norske havner
Norske landbrukstjenester
Norske reindriftsamers
landsforbund
Norske sjømatbedrifters
landsforening
NORSKOG
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Schweigaards
gate 34 F
Postboks 980
Skøyen
Postboks 7072
Majorstuen
Postboks 115

0191

Oslo

0240

Oslo

0306

Oslo

1431

Ås

Postboks 736
Sentrum
Postboks 5685
Torgarden
Gaustadalleen 21

0105

Oslo

7485

Tronheim

0349

Oslo

Borggata 1

0650

Oslo

Bergmannsgata
17
Osloveien 1
Postboks 9347
Grønland
Sandgata 30 B
Spikset
Framsenteret
Postboks 104
Vangsvegen 143
Postboks 102
Bogstadveien
Postboks 102
Blindern
Postboks 452
Sentrum
Postboks 9237
Grønland
Postboks 5497
Majorstuen
Postboks 21
Postboks 508

7374

Røros

1433
0135

Ås
Oslo

7012
2100
9296
1431
2321
0323

Tronheim
Skarnes
Tromsø
Ås
Hamar
Oslo

0314

Oslo

0104

Oslo

0134

Oslo

0305

Oslo

5486
9255

Rosendal
Tromsø

Postboks 639
Sentrum
Postboks 123
Lilleaker

7406

Trondheim

0216

Oslo

Nortura SA
Notodden kommune
NTNU Vitenskapsmuseet
Nye Veier AS
Nærings- og
fiskeridepartementet
Næringslivets
hovedorganisasjon (NHO)
Nærøysund kommune
Olje- og energidepartementet
Oljedirektoratet
Oppdal kommune
Orkland kommune
Os kommune
Osen kommune
Oslo kommune
Oslo kommune
OsloMet - storbyuniversitetet
Osterøy kommune
Overhalla kommune
Petroleumstilsynet
Porsanger kommune
Porsgrunn kommune
Rakkestad kommune
Rambøll Norge AS
Rana Kommune
Randaberg kommune
Rauma kommune
Regelrådet
Rendalen kommune
Rennebu kommune
Riksantikvaren
Rindal kommune
Ringebu kommune
Ringerike kommune
Ringsaker kommune
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Postboks 360
Økern
Postboks 193
Tangen 76
Postboks 8090
Dep
Postboks 5250
Majorstuen
Postboks 8148
Dep
Postboks 600
Inge Krokannsveg
2
Postboks 83

Rådhuset
Rådhuset
Postboks 4 St.
Olavs plass

Postboks 599
Rådhuset
Postboks 128
Pb 264
Postboks 427
Skøyen
Postboks 173
Postboks 40
Kartverksveien 21
Berkåk
Postboks 8196
Dep
Hanstadgata 2
Serviceboks 4
Postboks 13

0513

Oslo

3672
7491
4608
0030

NOTODDEN
Trondheim
Kristiansand
OSLO

0303

Oslo

0033

OSLO

4003
7340

Stavanger
OPPDAL

7301
2550
7740
0037
0037
0103

ORKANGER
OS I
ØSTERDALEN
STEINSDALEN
OSLO
OSLO
Oslo

5282
7864
4003
9712
3901
1891
0213

LONEVÅG
OVERHALLA
Stavanger
LAKSELV
PORSGRUNN
RAKKESTAD
Oslo

9601
4096
6300
3511
2485
7391
0034

Mo i Rana
RANDABERG
ÅNDALSNES
Hønefoss
RENDALEN
RENNEBU
Oslo

6657
2630
3504
2380

RINDAL
RINGEBU
HØNEFOSS
BRUMUNDDAL

Risør kommune
Rogaland fylkeskommune
Rollag kommune
Rælingen kommune
Røde Kors
Rødøy kommune
Røros kommune
Røst kommune
Røyrvik kommune
Råde kommune
Rådgivende ingeniørers
forening
SABIMA - Samarbeidsrådet
for biologisk mangfold
Salangen kommune
Saltdal kommune
Sametinget
Samferdselsdepartementet
Samnanger kommune
Sande kommune
Sandefjord kommune
Sandnes kommune
Sarpsborg kommune
Sauda kommune
Sel kommune
Selbu kommune
Seljord kommune
Senja kommune
Sigdal kommune
Siljan kommune
SINTEF
Sirdal kommune
Sjøfartsdirektoratet
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
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Postboks 158
Postboks 130
Sentrum
Postboks 100
Postboks 1
Grønland
Postboks 93
Bergmannsgata
19

Rådhuset
Postboks 5491
Majorstuen
Postboks 6784 St.
Olavs plass
Rådhuset
Ávjovárgeaidnu 50
Postboks 8010
Dep

Postboks 2025
Postboks 583
Postboks 237
Postboks 44
Botten
Hansensgate 9
Gjelbakken 15
Brøløsvegen 13 A
Postboks 602
Borgestubakken 2
Postboks 16
Postboks 4760
Torgarden
Postboks 2222
Postboks 213
Sentrum
Postboks 9200
Grønland

4952
4001

RISØR
STAVANGER

3626
2025
0133

ROLLAG
FJERDINGBY
Oslo

8185
7374

VÅGAHOLMEN
RØROS

8064
7898
1640
0305

RØST
LIMINGEN
RÅDE
Oslo

0130

Oslo

9355
8250
9730
0030

SJØVEGAN
ROGNAN
Karasjok
OSLO

5650
6084
3247
4302
1702
4201
2670

TYSSE
LARSNES
SANDEFJORD
SANDNES
SARPSBORG
SAUDA
OTTA

7580
3840
9306
3350
3749
7465

SELBU
SELJORD
FINNSNES
PRESTFOSS
SILJAN
Trondheim

4440
5509
0103

TONSTAD
Haugesund
Oslo

0134

Oslo

Skaun kommune
Skien Kommune
Skiptvet kommune
Skjervøy kommune
Skjåk kommune
Smøla kommune
Småkraftforeninga
Snåsa kommune
Sokndal kommune
Sola kommune
Solund kommune
Songdalen kommune
Sortland kommune
Spire - Utviklingsfondets
ungdom
Stad kommune
Standard Norge
Stange kommune
Vegdirektoratet Statens
vegvesen
Statistisk sentralbyrå
Statkraft
Statnett SF
Statoil ASA
Statsbygg
Statskog SF
Stavanger kommune
Stavanger maritime museum
Steigen kommune
Steinkjer kommune
Stiftelsen for samfunns- og
næringslivsforskning
Stiftelsen Miljøfyrtårn
Stiftelsen Miljømerking
Stiftelsen natur og kultur
Stjørdal kommune
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Rådhuset
Postboks 3004
Handelstorget
Storveien 24
Postboks 145-G

Nedre Vollgate 9
Gamleveien 20
Postboks 99
Postboks 73
Postboks 53
Postboks 117
Mariboes gate 8
Rådhusvegen 11
Postboks 252
Postboks 214
Postboks 8142
Dep
Postboks 2633 St.
Hanshaugen
Postboks 200
Lilleaker
Postboks 4904
Nydalen
Postboks 8106
Dep
Postboks 63
Sentrum
Postboks 8001
Strandkaien 22
Rådhuset
Postboks 2530
Helleveien 30
Postboks 514
Henrik Ibsens gate
20
Tidemands gate 4
Postboks 133

7353
3703

BØRSA
Skien

1816
9189
2690
6570
0158
7760
4380
4097
6921
4685
8401
0183

SKIPTVET
SKJERVØY
SKJÅK
SMØLA
Oslo
SNÅSA
HAUGE I DALANE
SOLA
HARDBAKKE
NODELAND
SORTLAND
Oslo

6770
1326
2336
0033

NORDFJORDEID
Lysaker
STANGE
Oslo

0131

Oslo

0216

Oslo

0423

Oslo

4035
0032

Stavanger
Oslo

7801

Namsos

4068
4005
8281
7729
5045

STAVANGER
Stavanger
LEINESFJORD
STEINKJER
Bergen

4665
0255

Kristiansand
Oslo

3211
7501

Sandefjord
STJØRDAL

Stord Kommune
Stor-Elvdal kommune
Storfjord kommune
Strand kommune
Stranda kommune
Stryn kommune
Sula kommune
Suldal kommune
Sunndal kommune
Sunnfjord kommune
Surnadal kommune
Svalbards Miljøvernfond
Sveio kommune
Sykkylven kommune
Sysselmannen på Svalbard
Sømna kommune
Søndre Land kommune
Sør-Aurdal kommune
Sørfold kommune
Sør-Fron kommune
Sør-Odal kommune
Sørreisa kommune
Sør-Varanger kommune
Tana kommune
Time kommune
TINE SA
Tingvoll kommune
Tinn kommune
Tjeldsund kommune
Tokke kommune
Tolga kommune
Tolldirektoratet
Transportøkonomisk institutt
Troms og Finnmark
fylkeskommune
Tromsø kommune
Universitetsmuseet Tromsø
Museum
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Postboks 304
Postboks 85
Postboks 115
Tonningsgata 4
Postboks 280
Eidsvegen 7
Postboks 94
Postboks 338
Postboks 633
Postboks 40
Rådhuset
Postboks 633

Tingvoll
RÅDHUSET
Kommunevegen 1
Postboks 7
Boks 406,
Rådhusv 3
Postboks 38
Postboks 25
Kommunehuset
Postboks 14
Skånlandsveien
72/76
Kommunehuset
Postboks 8122
Dep
Gaustadalleen 21
Postboks 701
Postboks 6900
UiT Norges
arktiske
universitet,
Postboks 6050
Langnes

5402
2481
9046
4126
6201
6783
6039
4230
6601
6802
6650
9171
5559
6230
9171
8920
2860
2930
8226
2647
2101
9310
9915
9845
4349
0051
6630
3661
9440

STORD
Koppang
OTEREN
JØRPELAND
STRANDA
STRYN
LANGEVÅG
SAND
SUNNDALSØRA
FØRDE
SURNADAL
Longyearbyen
SVEIO
SYKKYLVEN
Longyearbyen
SØMNA
HOV
BAGN
STRAUMEN
SØR-FRON
SKARNES
SØRREISA
KIRKENES
TANA
BRYNE
Oslo
TINGVOLL
RJUKAN
EVENSKJER

3880
2540
0032

DALEN
TOLGA
Oslo

0349
9815

Oslo
VADSØ

9299
9037

TROMSØ
Tromsø

Trondheim kommune
Trysil kommune
Træna kommune
Trøndelag fylkeskommune
Tvedestrand kommune
Tydal kommune
Tynset kommune
TYR Norsk kjøttfeavlslag
Tysnes kommune
Tysvær kommune
Tønsberg kommune
Ullensaker kommune
Ullensvang kommune
Ulstein kommune
Ulvik herad
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Bergen
Universitetsmuseet i Bergen
Utenriksdepartementet
Utmarkskommunenes
sammenslutning
Utsira kommune
Utviklingsfondet
Vadsø kommune
Vaksdal kommune
Valle kommune
Vang kommune
Vanylven kommune
Vardø kommune
Vefsn kommune
Vega kommune
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Postboks 2300
Torgarden
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Postboks 86
Fylkets hus
Postboks 2560
Postboks 38
Tynset Rådhus
Storhamargata 44
Kommunehuset
Postboks 2410
Postboks 470
Opheimsgata 31
Postboks 143
Skeiesvegen 5
Stortingsgata 2
Postboks 422
Postboks 7800
Postboks 1072
Blindern
Postboks 8600
Forus
Postboks 6050
Langnes
Postboks 7800
Postboks 8114
Dep
Postboks 1148
Sentrum
Mariboes gate 8
Postboks 614
Konsul Jebsensgt.
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Våler kommune
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Yara Norge AS
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Sentralforbund
ZERO - Zero Emission
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ØKOKRIM
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Ørland kommune
Ørsta kommune

Side 20

Myra
Postboks 505
Skøyen
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Postboks 220
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Oslo

0181

Oslo

0034

Oslo

8439
7160
6150

MYRE
BJUGN
ØRSTA

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

Side 21

Postboks 24
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Klima- og miljødepartementet - Høringsnotat
Utkast til forskrift om elfenbenslav som prioritert art med økologisk funksjonsområde
Utkast til endring av forskrift om utvalgte naturtyper
(olivinskog og åpen grunnlendt kalkmark)
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1. Innledning
Høringen gjelder forslag til forskrift om elfenbenslav som prioritert art med økologisk
funksjonsområde og forslag til endring av forskrift om utvalgt naturtype etter
naturmangfoldloven for olivinskog på høring. Klima- og miljødepartementet har ikke tatt
stilling til spørsmålet om hvorvidt åpen grunnlendt kalkmark bør bli ny utvalgt naturtype, og
det ønskes innspill på om naturtypen skal gjøres til utvalgt naturtype etter
naturmangfoldloven. Det bes særskilt om innspill på konsekvenser av å gjøre åpen
grunnlendt kalkmark til ny utvalgt naturtype, herunder tilbakemelding på områder som er
særlig attraktive for utbygging.
Høringen omfatter følgende arter og naturtyper:
Arter:
1. Elfenbenslav (Heterodermia speciosa)
Naturtyper
1. Olivinskog
2. Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone (i det videre kalt "åpen grunnlendt
kalkmark")
2. Bakgrunn
Meld. St. 14 (2015-2016) Natur for livet viser til at den økte bruken av arealer og
naturressurser har ført til et omfattende tap av naturmangfold og forringelse av mange
økosystemer globalt. I den globale rapporten fra FNs naturpanel (IPBES. 2019. Global
assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental SciencePolicy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) framgår det at endret bruk av
arealer er det som påvirker naturen mest, både på land og i ferskvann. I Norge er også
arealbruksendringer den viktigste påvirkningsfaktoren for naturmangfold. Det er et nasjonalt
mål at "ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truede og nær truede arter
og naturtyper skal forbedres".
Det følger av Meld. St. 14 (2015-2016) Natur for livet og den etterfølgende
stortingsbehandlingen, at regjeringen skal iverksette en rekke tiltak for å ta vare på truet
natur. For naturtyper omtaler meldingen tiltak for truede naturtyper og naturtyper som er
viktige for truede arter. Når det gjelder arter, omtales tiltak for alle truede arter, men som et
første steg skal regjeringen iverksette tiltak for å ta vare på sterkt og kritisk truede arter som
også er ansvarsarter1.
Klima- og miljødepartementet ønsker å ha en helhetlig tilnærming til arbeidet med truet natur
i oppfølgingen av stortingsmeldingen og stortingsbehandlingen. Miljødirektoratet fikk i juli
2017 oppdrag av Klima- og miljødepartementet om å foreta kost/nytte-vurderinger av
relevante tiltak for ansvarsarter som er kritisk trua eller sterkt truet, dvs., om lag 90 arter, og i
underkant av 40 naturtyper, de aller fleste truede. Alle relevante tiltak skulle vurderes. Det

1

Ansvarsarter er arter hvor mer enn 25 prosent av den europeiske bestanden finnes i Norge. Artsdatabanken
har en søkbar oversikt over norske ansvarsarter.
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ble gitt føring om at hvis naturtypen eller arten kan tas vare på ved hjelp av flere tiltak (med
tilhørende virkemiddel) skal det minst inngripende tiltaket og virkemiddelet velges.
En direktoratsgruppe har arbeidet for å løse oppdraget og står samlet bak
beslutningsgrunnlagene med unntak av der det er påført i det enkelte beslutningsgrunnlag
for arten/naturtypen. Gruppen bestod av Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet,
Landbruksdirektoratet, Fiskeridirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat,
Forsvarsbygg og Miljødirektoratet.
For å legge grunnlag for en systematisk analyse med nødvendige samfunnsøkonomiske
vurderinger valgte Miljødirektoratet en operasjonell målformulering. For de aktuelle artene og
naturtypene har Miljødirektoratet derfor angitt spesifikke mål som skal nås innen år 2035.
Dette innebærer at analyseperioden er satt fra 2018 til 2035, hvor 2035 er valgt som
endepunkt etter en avveining mellom flere hensyn. 2035 gir en horisont som gjør det mulig
for virkemidlene og de tilhørende tiltakene å virke en tid, samtidig som det for mange arter og
naturtyper vil være svært ambisiøst å oppnå forbedring innen 2035. Hovedmålet er én
kategori forbedring på rødlista, mens et alternativt mål er videreføring av dagens status på
rødlista. Målene vil bidra til relevante nasjonale mål på naturmangfold, spesielt mål 1.2 om at
ingen arter og naturtyper skal utryddes og utviklingen til trua og nær trua arter og naturtyper
skal bedres. Miljødirektoratet sendte 14.12.2018 svar på oppdraget til Klima- og
miljødepartementet, med en tilrådning som ble utarbeidet i samråd med de nevnte
direktoratene. Det ble levert beslutningsgrunnlag for 90 arter og 32 naturtyper. Disse kan
lastes ned fra følgende nettside:
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2018/desember-20182/trua-natur-slik-kantilstanden-forbedres/.
I dette inngikk anbefalinger av et bredt spekter av virkemidler, herunder forslag om prioritert
art for to arter og utvalgt naturtype for 13 naturtyper. Av disse omfatter denne høringen
prioritert art for arten elfenbenslav og utvalgt naturtype for naturtypene olivinskog og åpen
grunnlendt kalkmark. På grunn av at Artsdatabanken publiserte ny rødliste for naturtyper
høsten 2018 pågår det nødvendig faglig oppdatering av enkelte av beslutningsgrunnlagene.
Når dette arbeidet er gjennomført tar Klima- og miljødepartementet sikte på å gjennomføre
alminnelige høringer av flere naturtyper som utvalgt naturtype og én art som prioritert art
med økologisk funksjonsområde, i tråd med anbefalingene fra direktoratene. I
beslutningsgrunnlagene inngår også anbefalinger om områdevern, bruk av juridiske
sektorvirkemidler, handlingsplaner og miljøforvaltningens og sektorenes økonomiske
virkemidler til skjøtsel, restaurering og fjerning av fremmede skadelige arter. Mange
anbefalinger går ut på at flere virkemidler, som styres av ulike sektorer, kombineres. Ved å
gjøre dette har man kunnet foreslå virkemiddelbruk for å nå målsetting som innebærer at de
minst inngripende virkemidlene velges. For flere av artene og for enkelte naturtyper i utvalget
er kunnskapen for mangelfull til å kunne målrette tiltak. For andre arter og naturtyper er det
vurdert at det ikke finnes tiltak som fører til at målet kan nås for den aktuelle arten eller
naturtypen. Dette er det tatt hensyn til når det er vurdert tiltak, virkemidler og forventet
måloppnåelse. For eksempel er det for 14 av artene og for én naturtype i utvalget ikke
presentert anbefalte tiltak. For 45 av artene og seks av naturtypene er det vurdert at
anbefalte virkemidler gir under 50 prosent sannsynlighet for å oppnå målet som er satt for
arten og naturtypen. Dette er ikke tilfelle for den ene arten og de to naturtypene som
omfattes av denne høringen.
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For den aktuelle arten og for de to naturtypene i denne høringen er bruk av virkemidlene
prioritert art med økologisk funksjonsområde og utvalgt naturtype vurdert som nødvendige
for å ta vare på disse i et langsiktig perspektiv. Samtidig må høringen ses på som del av en
større helhet. Regjeringen jobber derfor bredt og med mange virkemidler for å ta vare på den
truede naturen. Det redegjøres her for noen eksempler. Med et treffsikkert skogvern sammen
med tilstrekkelige miljøhensyn i skogbruket på de resterende arealene sikres viktige
leveområder for mange arter i skog. Nær halvparten av alle truede arter og mange truede
naturtyper finnes i skog. Derfor er skogvern sammen med tilstrekkelige miljøhensyn i
skogbruket viktig for å sikre norsk naturmangfold. Siden høsten 2013 er 478 skogområder
vernet. Områdevern er også viktig for å sikre at et representativt utvalg av naturen i Norge
beskyttes. Derfor pågår det et forberedende arbeid for ytterligere vern av et begrenset antall
areal i andre naturtyper enn skog. Det tas nå stilling til omfanget og hvor det skal igangsettes
konkrete verneplanprosesser. Det lever også mange truede arter i kulturlandskapet.
For å sørge for at kulturlandskapet ikke gror igjen gis det tilskudd til tiltak som å skjøtte og
beite områder med stor naturmangfold og til å fjerne fremmede skadelige arter. Slike tilskudd
ses i sammenheng med miljøvirkemidlene over jordbruksavtalen. Antall områder som inngår
i ordningen "Utvalgte kulturlandskap i jordbruket" er videre doblet fra 22 områder i 2016 til 46
innen utgangen av 2020, blant annet for å ta vare på helhetlige kulturlandskap med et stort
naturmangfold.
Arbeidet med å restaurere våtmark er startet. Gamle grøfter er lukket i en rekke
restaureringsprosjekter i myr og annen våtmark. Myra er et artsrikt og verdifullt naturmiljø
med stor betydning både for naturmangfold og klima. I tillegg til slike konkrete tiltak er det
viktig at både kommuner og statlige myndigheter tar hensyn til truet natur når de tar
beslutninger. For å hjelpe til med dette gjennomføres et stort kunnskapsløft for norsk natur.
Det skal som del av dette etableres et økologisk grunnkart for Norge. Dette vil være en
samling kartdata med blant annet stedfestet informasjon om naturtyper, arter og
landskapstyper.
3. Om høringen
I vedleggene gis en kort presentasjon av den aktuelle arten og de to aktuelle naturtypene,
utbredelse og utvikling, samt påvirkningsfaktorer. Vedleggene inneholder også forslag til
tiltak for å ta vare på arten/naturtypen og en gjennomgang av ulike virkemidler som kan være
aktuelle. I tillegg framgår konsekvenser ved bruk av virkemiddelet og utkast til forskrift.
Klima- og miljødepartementet imøteser tilbakemeldinger og innspill til at elfenbenslav kan bli
ny prioritert art med økologisk funksjonsområde og olivinskog og åpen grunnlendt kalkmark
som to mulige nye utvalgte naturtyper.
Kart som viser forslag til avgrensing av areal som blir berørt, finnes her (https://arcg.is/0vufaj)
Kommuner som har lokaliteter med arten/naturtypene finnes i vedlegg 6.
Uttalelser ønskes strukturert slik at generelle kommentarer kommer først og deretter
kommentarer knyttet til den enkelte arten/naturtypen.
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4. Hjemmelsgrunnlag og rettslige konsekvenser
4.1.

Prioritert art

Etter naturmangfoldloven § 23 kan Kongen i statsråd vedta en art som en prioritert art. Ved
avgjørelsen om å foreslå elfenbenslav som en prioritert art har Klima- og miljødepartementet,
i samsvar med naturmangfoldloven § 23, lagt vesentlig vekt på at:
1) arten har en bestandssituasjon eller bestandsutvikling som strider mot
forvaltningsmålet i § 5 første ledd, jf. naturmangfoldloven § 23 første ledd bokstav a
Elfenbenslav er klassifisert som sterkt truet (EN) på Norsk rødliste for arter 2015, og har en
bestandssituasjon og/eller bestandsutvikling som er i strid med forvaltningsmålet for arter i
naturmangfoldloven § 5. Kriteriet i naturmangfoldloven § 23 første ledd bokstav a er dermed
oppfylt.
Og
2) arten har en vesentlig andel av sin naturlige utbredelse eller genetiske særtrekk i
Norge.
Elfenbenslav er «ansvarsart» for Norge ved at 25 % eller mer av den europeiske bestanden
er i Norge. Kriteriet i naturmangfoldloven § 23 første ledd bokstav b er dermed oppfylt.
For å kunne prioritere en art er det tilstrekkelig at et av kriteriene i loven er oppfylt.
Departementet har ut over dette lagt vekt på at prioritert art vurderes som et nødvendig og
hensiktsmessig virkemiddel, sammen med virkemidlet områdevern, for å oppnå en
forbedring av tilstanden for arten. Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er lagt til grunn
som retningslinjer i forbindelse med arbeidet med å foreslå arten som en prioritert art.
Kunnskapsgrunnlaget som er lagt til grunn i saken, jf. naturmangfoldloven § 8, er det
redegjort for i vedlegg 3.
Formålet med prioriteringen er å ivareta elfenbenslav i samsvar med forvaltningsmålet for
arter i naturmangfoldloven § 5 første ledd.
Virkningene av prioriteringen fastsettes i forskrift innenfor rammene i naturmangfoldloven §
24.
Etter bokstav a kan forskriften forby enhver form for uttak, skade eller ødeleggelse av arten
eller av bestemte bestander. Bestemmelsen rammer i utgangspunktet alle handlinger som er
egnet til å forringe en forekomst eller skade et individ, uavhengig av formålet med
handlingen. Etter bokstav a kan forskriften også sette til side regler i §§ 15-21 som tillater
uttak i særlige tilfeller.
Etter bokstav b kan forskriften gi regler om beskyttelse av visse typer økologiske
funksjonsområder av mindre omfang. Høringsforslaget omfatter økologiske
funksjonsområder av mindre omfang for elfenbenslav. Dette er nærmere omtalt i vedlegg 3.
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Etter § 24 siste ledd kan myndigheten etter loven i enkelte tilfeller gi dispensasjoner fra
forskriften.
Forskriften kan gi forvaltningsmyndigheten hjemmel til å foreta skjøtselstiltak der det er
nødvendig for å sikre bevaring av arten. Paragraf 24 tredje ledd inneholder videre en regel
om at offentlige tilskuddsordninger så langt mulig skal bidra til å sikre bevaring av en
prioritert art. Dette innebærer en retningslinje til alle offentlige myndigheter om at en innenfor
rammen av en tilskuddsordning bør prioritere tiltak som virker positivt for en prioritert art,
mens tilskudd i minst mulig grad bør gis til tiltak som kan skade en prioritert art.
Virkningen av forskriften om prioriterte arter følger individene av elfenbenslav der de til
enhver tid befinner seg og rammer tiltak som fører til skade på individene av arten eller de
økologiske funksjonsområdene uavhengig av hvor tiltaket foretas. Elfenbenslav anses nå
som godt kartlagt, men dersom det blir oppdaget nye lokaliteter for arten, vil en prioritering
også omfatte disse. Det er viktig at grunneiere/rettighetshavere får klar og entydig
informasjon om hvilke regler som gjelder i økologiske funksjonsområder. Alle grunneiere som
har prioriterte arter og ev. økologiske funksjonsområder på eiendommen sin vil få
informasjon om dette fra Fylkesmannen eller kommunen. Klima- og miljødepartementet
minner dessuten om at grunneier/rettighetshaver kan inngå avtale med Fylkesmannen for å
avklare hvilke handlinger som skal være tillatt og ikke i det økologiske funksjonsområdet.
Målet med prioritert art er å bedre utviklingen til arten. Departementet kan ved forskrift
avgjøre at en prioritering etter første ledd bokstav a faller bort når bestandsmålet i § 5 første
ledd er nådd. Det er derfor viktig at de som forvalter artene følger utviklingen nøye, slik at
dette blir et dynamisk virkemiddel.
4.2.

Utvalgt naturtype

Etter naturmangfoldloven § 52 kan Kongen i statsråd vedta forskrift som gir bestemte
naturtyper status som utvalgt naturtype for å fremme forvaltningsmålet for naturtyper i
naturmangfoldloven § 4. I sin begrunnelse for å foreslå olivinskog og åpen grunnlendt
kalkmark som utvalgte naturtyper, har departementet lagt vesentlig vekt på at de to
naturtypene er klassifisert som sterkt truet (EN) på Norsk Rødliste for naturtyper 2018, og
dermed har en tilstand som strider mot forvaltningsmålet i naturmangfoldloven § 4, jf.
naturmangfoldloven § 52 andre ledd bokstav a.
Det er videre lagt avgjørende vekt på at utvalgt naturtype, sammen med virkemidlet
områdevern av utvalgte lokaliteter, vurderes som det mest hensiktsmessige virkemiddelet for
å oppnå en forbedring av tilstanden for naturtypene.
Virkningene av utvelgelsen følger av lovens §§ 53-55. Hovedregelen fremgår i § 53 andre
ledd: når et tiltak kan påvirke en forekomst av en utvalgt naturtype, skal en ved utøving av
offentlig myndighet og ved forvaltning av det offentliges faste eiendom, ta særlig hensyn til
forekomster av en utvalgt naturtype som kan påvirkes for å hindre at naturtypen forringes.
Utvelgelsen må dermed ses som en statlig retningslinje til alle offentlige myndigheter, som
skal sikre at naturtypen får mer vekt i avveiinger mot andre samfunnshensyn, enn hensynet
til natur normalt vil ha. Det er den enkelte sektormyndighet som foretar vektlegginga innenfor
rammene av det enkelte sektorregelverk. Det er hensynet til naturtypen som helhet som skal
vektlegges. Ordningen med utvalgte naturtyper innebærer dermed ikke noen fredning av den
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enkelte forekomsten. Utvelgelsen vil også innebære at naturtypen skal prioriteres sterkere
ved fordeling av tilskudd.
Forskriften angir ikke juridisk bindende kartfestede områder for den eller de forekomster som
får status som utvalgt naturtype. Forskriften kan likevel avgrense virkeområdet etter kvalitet. I
forslaget til olivinskog som utvalgt naturtype er det flere kriterier som må være oppfylt..
Forekomstene må derfor undersøkes i felt før det tas stilling til om de er omfattet av
forskriften. Departementet antar det kan finnes forekomster som ennå ikke er kartlagt og
vurdert opp mot disse kriteriene, og som forskriften dermed i fremtiden vil få virkning for.
For landbrukstiltak innebærer utvelgelsen videre etter §§ 54 og 55 at det innføres en
meldeplikt for tiltak som ikke er søknadspliktige etter annet regelverk. Grunneiere og
rettighetshavere som har forekomster omfattet av forskriften på sin eiendom vil få
informasjon om dette fra fylkesmannen. Tiltaket skal meldes til kommunen, som kan nekte
tiltaket eller gi nærmere pålegg om hvordan tiltaket skal gjennomføres i samsvar med
reglene etter skogbrukslova §§ 6 eller 8 eller forskrift etter jordlova § 11.
Naturmangfoldloven § 53 fjerde ledd åpner for at kommunen ved rettslig bindene plan etter
plan- og bygningsloven tar endelig stilling til arealbruken i en forekomst av en utvalgt
naturtype.
Utvelgingen vil videre etter naturmangfoldloven § 53 første ledd innebære at det ved utøving
av aktsomhetsplikten etter lovens § 6, skal tas særskilt hensyn til forekomster av naturtypene
for å unngå forringelse av naturtypens utbredelse og forekomstenes økologiske tilstand.
Reglene om utvalgte naturtyper gjelder ikke innenfor områder som er vernet etter
naturmangfoldloven kap. V.
5. Begrunnelse for valg av virkemidler
Nedenfor følger begrunnelsen som i hovedsak er gitt i beslutningsgrunnlagene oversendt fra
Miljødirektoratet 14.12.2018 for valg av virkemidlene prioritert art med økologisk
funksjonsområde og utvalgt naturtype. For elfenbenslav og åpen grunnlendt kalkmark er tall
for lokaliteter og areal oppdatert etter siste kartlegging og er derfor endret i forhold til det som
framgår av beslutningsgrunnlaget.
5.1.

Elfenbenslav

Rødlistestatus for elfenbenslav var i 2015 EN (sterkt truet). Arten har hatt en sterk
tilbakegang, og nedgangen vil fortsette om ikke tiltak iverksettes. Kunnskapen om arten og
påvirkningene er svært god.
Eksisterende virkemidler innenfor skogbruksloven (nøkkelbiotoper) kan bidra positivt til å
ivareta elfenbenslav ved å beskytte arten og dens leveområde innenfor sektorens
ansvarsområde. Etter Miljødirektoratets syn er imidlertid ikke dette virkemidlet alene
tilstrekkelig for å oppnå målet for denne arten, da arten har negative påvirkninger også fra
andre sektorer, bl. a. fysiske inngrep og gjengroing.
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16 av totalt 122 kjente lokaliteter er i dag vernet etter naturmangfoldloven kap. V.
Gjennomgangen av virkemidler har vist at områdevern vil være et hensiktsmessig
virkemiddel for enkelte av forekomstene av elfenbenslav, og da for de rikeste lokalitetene og
for lokaliteter som ligger i større sammenhengende områder med mange naturverdier (f.eks.
en del av forekomstene i bekke- og elvekløfter). Det vil imidlertid være svært
ressurskrevende og lite hensiktsmessig å sikre alle forekomster av arten på denne måten, og
områdevern anses derfor ikke som et hensiktsmessig og effektivt virkemidlet for de fleste
forekomstene. Bruk av områdevern som eneste virkemiddel vil også kunne føre til at nye
forekomster av arten og dens funksjonsområde ikke får tilstrekkelig beskyttelse, fordi de ikke
inngår i et verneområde.
Arten trenger en langsiktig sikring, som også i større grad enn i dag, sikrer livsmiljøet til arten
mot utbygging, hogst og andre inngrep, dvs. et bredt spekter av påvirkningsfaktorer. Det er
Miljødirektoratets vurdering at status som prioritert art med økologisk funksjonsområde er det
mest hensiktsmessige og effektive virkemiddelet for å ta vare på elfenbenslav i et langsiktig
perspektiv. Det er vurdert et behov for en radius på 35 m (ca. 0,004 km2/4 daa) rundt hver
forekomst/substratenhet (steinblokk/bergvegg/tre) som beskyttelse i et økologisk
funksjonsområde.
Det er de enkelte substratenhetene innenfor hver lokalitet som er utgangspunktet for
funksjonsområdene. Det er 574 substratenheter. I en del lokaliteter ligger substratenhetene
tett på hverandre, slik at det totale antall økologiske funksjonsområder reduseres som følge
av overlapp. Forslaget omfatter 241 kartlagte økologiske funksjonsområder. Dette arealet
utgjør til sammen ca. 1,36 km2, hvorav ca. 0,090 km2 (6,5%) ligger innenfor eksisterende
verneområder.
Kart som viser de enkelte lokalitetene og forslag til funksjonsområder ligger her
(https://arcg.is/0vufaj). Forslag til forskrift for prioritert art er lagt ved (i vedlegg 2).
Gjennomføring av de anbefalte virkemidlene for elfenbenslav slik de fremgår i
beslutningsgrunnlaget for arten (vedlegg 7) er vurdert å gi 85-95 % sannsynlighet for å
forbedre rødlistestatus fra sterkt truet (EN) til sårbar (VU). Det betyr ett trinn forbedring på
rødlista i 2035.
5.2.

Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone

Rødlistestatus for naturtypen var i 2011 VU (sårbar) og i 2018 EN (sterkt truet). Bakgrunnen
for at naturtypen har endret rødlistestatus fra 2011 til 2018 er bedre kunnskap – det er
gjennomført mer kartlegging siden rødlistevurderingen fra 2011, og det er brukt nytolkning av
data til å vise at arealtapet i perioden 1997-2014 er stort (> 50 %) og at ethvert tap av areal i
den neste 30-årsperioden vil gi et samlet arealtap på > 50 % innenfor en vurderingsperiode
på 50 år, slik at naturtypen oppfyller kriteriene til sterkt truet, og ikke sårbar (Evju, M.,
Høitomt, T., Ihlen, P. G., Aarrestad, P. A. og Grytnes, J.-A. (2018). Åpen grunnlendt sterkt
kalkrik mark i boreonemoral sone, Fjell og berg. Norsk rødliste for naturtyper 2018.
Artsdatabanken, Trondheim. Hentet fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/266.
I tilrådningen fra Miljødirektoratet av 14.12.2018 anbefales det at sikring av areal
gjennomføres ved vern som naturreservat av de viktigste områdene og utvalgt naturtype for
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øvrige lokaliteter, og at sikring av areal ved områdevern og utvalgt naturtype bør prioriteres
høyt for denne naturtypen. Det vil være ressurskrevende og lite hensiktsmessig å sikre alle
lokaliteter gjennom områdevern. Bruk av områdevern som eneste virkemiddel vil også kunne
føre til at nye lokaliteter ikke får tilstrekkelig beskyttelse, fordi de ikke er omfattet av et
verneområde.
Skjøtsel og fjerning av fremmede arter i verneområder anbefales gjennomført av
forvaltningsmyndighet ved bruk av budsjettpost for drift av verneområder. Utenfor
verneområder anbefales det bruk av ny budsjettpost/driftspost for ivaretakelse av truet natur.
Per i dag kan det her benyttes ulike tilskuddsposter, både de som ligger til miljøforvaltninga
og sektorene, eksempelvis miljøtiltak i skog (NMSK).
Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone er en artsrik naturtype med svært begrenset
utbredelses- og forekomstareal. Rødlistevurderingen fra 2018 angir at ca. 50 % av arealet er
tapt siste 50 år gjennom en kombinasjon av nedbygging og gjengroing. Andre viktige
påvirkningsfaktorer er bl.a. fremmede arter og rekreasjon/turisme. Utvalgt naturtype er et
egnet virkemiddel for å håndtere variasjonen i typer påvirkningsfaktorer og aktuelle tiltak for
naturtypen. Målretting og prioritering av tiltak kan iverksettes i større grad dersom naturtypen
får status som utvalgt naturtype.
Det totale arealet av naturtypen er sannsynligvis mellom 2 og 3 km2. En stor andel av
forekomstene er kartlagt innenfor kjerneområdet rundt Oslofjorden. Per i dag ligger 50-60 %
av arealet med åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone innenfor verneområder. Ved
utvelgelse av naturtypen vil dermed 40-50 % av det totale arealet for naturtypen, anslagsvis
mellom 0,8 og 1,5 km2, bli omfattet av reglene om utvalgte naturtyper.
Gjennomføring av de anbefalte virkemidlene for åpen grunnlendt kalkmark gir 95-100 %
sannsynlighet for å beholde nåværende rødlistestatus som er VU (sårbar). Det vil si at man
unngår nedgang for naturtypen.
Kart som viser de enkelte forekomstene ligger her (https://arcg.is/0vufaj). Nærmere
informasjon om naturtypen, inkl. avgrensning, status og påvirkningsfaktorer, samt
kartgrunnlag og utkast til inkludering av naturtypen i forskrift om utvalgte naturtyper er lagt
ved (vedlegg 3). Utkast til forskriftsendring framgår i vedlegg 5.
5.3.

Olivinskog

Rødlistestatus for naturtypen var i 2011 og 2018 EN (sterkt truet). Den mest omfattende
påvirkningen skyldes tidligere, pågående og potensielt framtidig bergverksdrift etter
olivinstein med tilhørende mineraler. Et par (til dels større) lokaliteter er tapt på grunn av
bergverk. Skogbruk er også en betydelig påvirkningsfaktor for lokaliteter på produktiv mark.
Både flatehogst og ev. etablering av gran vil ha stor påvirkning på forekomstenes økologiske
tilstand.
For å begrense arealreduksjonen anbefales vern av de viktigste lokalitetene. For vern av
skog er det ordningen med frivillig vern på privat grunn som er aktuell. Det har vært forsøkt å
få til frivillig vern av olivinskog, uten at dette har lyktes til nå. Vi må legge til grunn at kun et
fåtall lokaliteter eventuelt vil kunne bli vernet gjennom frivillig skogvern. Det er dermed stor
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usikkerhet knyttet til bruk av områdevern. Det vurderes derfor som nødvendig at naturtypen
gis status som "utvalgt naturtype". Dette vil blant annet sikre en særskilt vurdering av
søknadspliktige tiltak. Som en del av videre arbeid med vern av naturtypen, anbefales det at
kartlegging gjennomføres som del av pågående kartlegginger i skogvernarbeidet.
Videre viser en gjennomgang av registrerte nøkkelbiotoper i skogbruket og forekomster av
olivinskog i Naturbase at det ikke er sammenfall. Ved at naturtypen blir gitt status som utvalgt
naturtype vil hogsttiltak i forekomster bli meldepliktige. Utpeking av olivinskog som utvalgt
naturtype vil også innebære at offentlige myndigheter som fatter vedtak om bergverksdrift må
tillegge hensynet til naturtypen større vekt enn det de må i dag. Ved vurderingen av om det
skal gis tillatelse til inngrep i en forekomst, skal det legges vekt på forekomstens betydning
for den samlede utbredelse og kvalitet av naturtypen og om en tilsvarende forekomst kan
etableres eller utvikles på et annet sted, jf. naturmangfoldloven § 53 tredje ledd.
Det er i noen tilfeller behov for skjøtsel av naturtypen fordi tilgroing er en negativ
påvirkningsfaktor for noen forekomster av naturtypen. (Gjennom tilskuddsordning for truete
arter og naturtyper og gjennom skogbrukets tilskudd til miljøtiltak i skogbruket, er det i dag
muligheter for å få tilskudd for gjennomføring av tiltak, men de benyttes i liten grad. Som
utvalgt naturtype skal naturtypen bli tillagt mer vekt ved tildeling av slike midler.
Landbruksmyndighetene skal samtidig jobbe for at det gis bedre informasjon om ordningen til
skogeiere og skogmyndigheter.
Det er en viss usikkerhet knyttet til hvordan aktuelle virkemidler kan sikre gjennomføring av
anbefalt tiltakspakke med sannsynlighet for måloppnåelse på 85-95% og sannsynlighet for
måloppnåelse senkes derfor til 75-85 %.
Kart som viser de enkelte lokalitetene ligger her (https://arcg.is/0vufaj). Nærmere informasjon
om naturtypen, inkl. avgrensning, status og påvirkningsfaktorer, samt kartgrunnlag og forslag
til inkludering av naturtypen i forskrift om utvalgte naturtyper er lagt ved (vedlegg 4). Forslag
til forskriftsendring finnes i vedlegg 5.
6. Konsekvenser av virkemiddelbruk
6.1.

Generelt

Virkemidlene prioritert art med økologisk funksjonsområde og utvalgt naturtype vil bidra til
langsiktig ivaretakelse av elfenbenslav, olivinskog og åpen grunnlendt kalkmark, og slik bidra
til det nasjonale målet om å hindre utrydding og bedre tilstand for truet natur.
I beslutningsgrunnlagene (se vedlegg 7, 8 og 9) vurderes kostnader for tiltak og tiltakspakker
der effekten eller måloppnåelsen er å flytte en art eller naturtype en kategori ned på
truethetsskalaen, eller eventuelt holde den på samme nivå som i dag. Kostnadene beregnes
for å flytte henholdsvis en art og en naturtype en kategori ned. For noen tiltak er det ikke
mulig eller hensiktsmessig å beregne kostnader. Det gjelder særlig tiltak som er svært
omfattende eller vidtrekkende og/eller der bevaring av den aktuelle arten eller naturtypen kun
er en marginal effekt av tiltaket. Eksempler på slike tiltak er tiltak for å unngå klimaendringer
(tiltak for å avbøte virkninger av klimaendringer er imidlertid inkludert i kostnadsberegninger
på vanlig måte), prosjekter for kunnskapsinnhenting (unntatt der det inngår som en
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nødvendig del av et tiltak eller en tiltakspakke), og kostnader ved tiltak for å hindre/redusere
vannforurensning (eutrofiering) i kyst- og havområder generelt.
6.2.

Prioritert art

Se vedlegg 2 for mer om konkrete konsekvenser ved bruk av prioritert art med økologisk
funksjonsområde for elfenbenslav.
Økonomiske konsekvenser
Grunneiere og rettighetshavere
I forslaget til forskrift foreslås det et forbud mot enhver form for uttak, skade eller ødeleggelse
av arten. Det foreslås også at det innføres økologiske funksjonsområder. I det økologiske
funksjonsområdet foreslås det at det legges begrensninger på tiltak og aktivitet som er
ødeleggende for arten. I hvor sterk grad grunneiere, rettighetshavere og andre blir berørt av
forslagene, avhenger i utgangspunktet av hvilken virksomhet som drives, eller som er tenkt
drevet, på det stedet der elfenbenslav er.
Klima- og miljødepartementet ber om innspill på om det er enkeltområder der forslagene har
spesielt store konsekvenser.
Kommuner
Reglene om prioriterte arter antas ikke å ha økonomiske konsekvenser for kommunene.
Staten
Det kan være behov for skjøtselstiltak og transplantering av fragmenter av plantelegemet
(thallus) og flytting av voksested til andre egnede habitat. Det er etablert en ordning på
statsbudsjettet med tilskudd til trua arter, herunder prioriterte arter. Det vil bli lagt vekt på å gi
tilskudd til tiltak for prioriterte arter. Den årlige budsjettmessige oppfølgingen knyttet til
ordningen vil være avhengig av den økonomiske utviklingen og budsjettsituasjonen.
Administrative konsekvenser
Kommuner
Prioriteringen av arter antas ikke å ha administrative konsekvenser for kommunene. Det
forutsettes at kommunene vil være behjelpelige overfor fylkesmannen med den
informasjonen som skal ut til de grunneiere og rettighetshavere som har fått en prioritert art
på sin eiendom.
Staten
Fylkesmannen foreslås som forvaltningsmyndighet etter forskriften for elfenbenslav. Det vil
være behov for noe ressurser både hos fylkesmannen og Miljødirektoratet til å behandle
søknader om dispensasjon, men dette dreier seg erfaringsmessig om et relativt lite antall per
år. Ordningen antas ikke å få vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for
berørte sektormyndigheter. Fylkesmannen vil måtte avsette noen ressurser for å nå ut med
informasjon om hvor prioriterte arter og økologiske funksjonsområder for prioriterte arter
finnes, til informasjon om tilskuddsordninger og til dialog med kommuner, grunneiere,

12

tiltakshavere og andre aktører i lokalmiljøet om hvilke aktiviteter som eventuelt ikke kan finne
sted der.
6.3.

Utvalgt naturtype

Det vises til beslutningsgrunnlagene for olivinskog og åpen grunnlendt kalkmark for
spesifikke konsekvenser ang. disse naturtypene.
Økonomiske konsekvenser
Grunneiere og rettighetshavere
Den generelle betydningen av utvelgelsen følger av naturmangfoldloven §§ 53 – 56.
Hogsttiltak vil bli meldepliktig. Med ordningen vil også kunstgjødsling og kalking bli
meldepliktig. Konsekvensene for grunneiere og rettighetshavere som følge av utvelgelsen av
olivinskog og grunnlendt kalkmark som utvalgt naturtype, beror på hvordan kommunene og
andre myndigheter forvalter forekomstene og hvilke eier- og bruksinteresser som gjør seg
gjeldende i de konkrete sakene. Hogst (for olivinskog), ulike utbyggingsprosjekter og
næringsutvikling er de mest aktuelle interessene som må avveies mot hensynet til de
utvalgte naturtypene. Ordningen har karakter av en statlig retningslinje for bærekraftig bruk
av utvalgte naturtyper. Det legges ikke opp til et beskyttelsesnivå som innebærer at
pågående næringsvirksomhet må opphøre eller bli vesentlig vanskeliggjort.
Klima- og miljødepartementet ber om innspill på om det er enkeltområder der bruk av
virkemiddelet kan ha spesielt store konsekvenser. For åpen grunnlendt kalkmark bes det
særskilt om innspill på konsekvenser av å gjøre åpen grunnlendt kalkmark til ny utvalgt
naturtype, herunder tilbakemelding på områder som er særlig attraktive for utbygging.
Kommuner
Reglene om utvalgte naturtyper antas ikke å ha nevneverdige økonomiske konsekvenser for
kommunene.
Staten
Det er behov for skjøtsel i begge naturtypene som er foreslått. Naturmangfoldloven § 52
fjerde ledd sier at "der aktiv skjøtsel eller andre typer tiltak er en forutsetning for ivaretakelse
av naturtypen, skal staten legge frem en handlingsplan for å sikre naturtypen". Dette betyr at
det ved utvelgelse må utarbeides handlingsplan for disse naturtypene. Det må avsettes
ressurser til dette innenfor gjeldende budsjettrammer
Det er etablert en ordning på statsbudsjettet med tilskudd til trua naturtyper, herunder
utvalgte naturtyper. Det vil bli lagt vekt på å gi tilskudd til tiltak i utvalgte naturtyper. Den
årlige budsjettmessige oppfølgingen knyttet til ordningen vil være avhengig av den
økonomiske utviklingen og budsjettsituasjonen.
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Administrative konsekvenser
Staten
Forskriften om utvalgte naturtyper medfører ingen endring mht. forvaltningsmyndighet.
Naturtypene har inngått i tilskuddsordningen for truede og utvalgte naturtyper (og vært
søkbar i søknadssenteret) siden 2015.
Fylkesmannen vil måtte avsette ressurser for å nå ut med informasjon til grunneiere og
rettighetshavere om hvor forekomstene av utvalgte naturtyper finnes, til informasjon om
tilskuddsordninger, og til dialog med kommuner, grunneiere, tiltakshavere og andre aktører i
lokalmiljøet om hvordan forekomstene bør skjøttes. Videre må fylkesmannen bidra til
skjøtselsavtaler og skjøtselsplaner og klargjøre hvilke aktiviteter som vil være positive,
nøytrale og negative for naturtypen.
Kommuner
Kommuner som har forekomster av utvalgte naturtyper, vil i forvaltningen av disse måtte
forholde seg til naturmangfoldlovens regler side om side med plan- og bygningsloven og
sektorregelverk som de har myndighet etter. Kommunene vil som myndighet etter plan- og
bygningsloven og andre lover, få en sentral rolle i arbeidet med å forvalte utvalgte naturtyper,
men ordningen er ikke vurdert å ha større administrative eller økonomiske konsekvenser
med hensyn til oppfølgningen i den kommunale forvaltningen, jf. Ot prp. nr. 52. på s. 363.
Dette har sammenheng med at vedtak fremdeles skal fattes etter andre lovverk enn
naturmangfoldloven. Det kan imidlertid bli noe merarbeid i forbindelse med saksbehandling
av meldepliktige jord- og skogbrukstiltak og kunngjøring av tillatelser til inngrep etter §§ 54 –
56 i naturmangfoldloven. Det er imidlertid ikke grunn til å anta at dette vil dreie seg om
mange saker per kommune. De administrative konsekvenser av meldepliktordningen blir
derfor begrenset.
Status som utvalgt naturtype (UN) medfører en forenklet forvaltning for kommuner og andre
myndigheter som skal forvalte og fatte beslutninger som kan skade eller ødelegge slike
naturtyper. Det at staten har valgt ut noen naturtyper som utvalgte naturtyper innebærer at
disse skal tillegges større vekt i saker i forvaltningen enn naturtyper som ikke er utvalgt.
Vedtak som berører UN skal registreres i Miljøvedtaksregisteret. Det vil forenkle
forvaltningen av natur i Norge. På sikt vil derfor utvalgte naturtyper kunne medføre
besparelser både for fylkesmenn, kommuner og andre.
7. Kontakt
Spørsmål kan rettes til følgende personer ved Klima- og miljødepartementet:
pers
Vegard Engh
Øyvind Andreassen
Torbjørn Lange

epost
vegard.engh@kld.dep.no
oyvind.andreassen@kld.dep.no
torbjorn.lange@kld.dep.no

telefon
22 24 57 92
22 24 60 29
22 24 58 28

Øivind Dannevig

oivind.dannevig@kld.dep.no

22 24 58 23
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tema
Saksansvarlig
Seksjonsleder
Elfenbenslav og åpen
grunnlendt kalkmark
Elfenbenslav og olivinskog

8. Vedlegg
Høringsnotatet har følgende vedlegg:
Vedlegg 2: Høring av elfenbenslav som prioritert art med økologisk funksjonsområde
(inkludert forslag til forskrift)
Vedlegg 3: Høring av åpen grunnlendt kalkmark som utvalgt naturtype
Vedlegg 4: Høring av olivinskog som utvalgt naturtype
Vedlegg 5: Utkast til endringsforskrift for utvalgt naturtype
Vedlegg 6: Liste med berørte kommuner
Vedlegg 7: Beslutningsgrunnlag for elfenbenslav
Vedlegg 8: Beslutningsgrunnlag for åpen grunnlendt kalkmark
Vedlegg 9: Beslutningsgrunnlag for olivinskog
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VEDLEGG 2
HØRING AV ELFENBENSLAV SOM PRIORITERT ART MED ØKOLOGISK
FUNKSJONSOMRÅDE
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1. Innledning
Det vises til tilrådning fra Miljødirektoratet til Klima- og miljødepartementet av 14.12.2018 om
bruk av virkemidler for bestemte arter og naturtyper. Beslutningsgrunnlaget for arten
elfenbenslav fra tilrådningen ligger i vedlegg 7.
Beslutningsgrunnlaget gir en kort presentasjon av elfenbenslav, og av dens utbredelse og
utvikling, samt påvirkningsfaktorer. Beslutningsgrunnlaget inneholder også forslag til tiltak for
å ta vare på arten. Det er også identifisert virkemidler som kan sikre gjennomføring av
anbefalt tiltakspakke. Anbefalte virkemidler er områdevern, prioritert art med økologisk
funksjonsområde og økonomiske virkemidler. Nedenfor gis en mer utdypende gjennomgang
av forslaget om å vedta elfenbenslav som prioritert art med økologisk funksjonsområde og
konsekvenser av innføring av arten som en prioritert art. Til slutt er forslag til forskrift.
Kart med forslag til avgrensing av areal som blir berørt, ligger her (https://arcg.is/0vufaj)
Elfenbenslav trenger langsiktig beskyttelse som også sikrer livsmiljøet til arten mot et vidt
spekter av påvirkningsfaktorer. For å utløse tiltak som vil bidra til at målet om forbedring av
rødlistestatus med en kategori, er følgende virkemidler vurdert i beslutningsgrunnlaget:
Områdevern, skogbruksloven med forskrifter, prioritert art og økonomiske virkemidler. Det
vises til høringsnotatet (vedlegg 1) og beslutningsgrunnlaget for begrunnelse for valg av
prioritert art som virkemiddel for å ta vare på elfenbenslav på lang sikt.
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1.1.

Om prioritert art

Innføring av elfenbenslav som prioritert art vil innebære at uttak, skade eller ødeleggelse av
elfenbenslav er forbudt. I forslaget til forskrift foreslås det at dette vil gjelde fysisk og kjemisk
påvirkning av artens voksesteder på en slik måte at arten påvirkes negativt, herunder direkte
påvirkning, ødeleggelse eller fjerning av substratenheten (steinblokker/bergvegger/trær) som
arten vokser på, og indirekte effekter på disse gjennom negativ påvirkning på nærområdet til
voksestedet, samt andre handlinger som er egnet til å skade, forandre, forstyrre eller på
annen måte forringe forekomster av arten.
1.2.

Om utkast til økologisk funksjonsområde

Elfenbenslav er sårbar for både utskygging, sterk solinnstråling og vindpåvirkning. Det er
derfor viktig å sikre noe mer areal enn selve voksestedet for arten, og det foreslås at det
opprettes et økologisk funksjonsområde for arten. Det økologiske funksjonsområdet bør
være stort nok til at kanteffekter ikke kan påvirke arten negativt, og det foreslås at det
økologiske funksjonsområdet for elfenbenslav omfatter substratenheten der arten er funnet
(steinblokk/bergvegg/tre) og en omkringliggende sone med radius på 35 m. Dette tilsvarer et
areal på ca. 0,004 km2 per substratenhet.
Det er de enkelte substratenhetene innenfor hver lokalitet som er utgangspunktet for
funksjonsområdene. Det er 574 substratenheter (Dette tallet avviker noe fra BioFokus –
rapport 2018-21, noe som skyldes at det i høringen er med noen enheter der det er usikkert
om arten lever i dag, og som skal sjekkes ut i 2019). I 333 av lokalitetene ligger
substratenhetene så tett på hverandre at det totale antall økologiske funksjonsområder som
følge av overlapp reduseres til 241 økologiske funksjonsområder i forslaget. Dette arealet
utgjør til sammen ca. 1,36 km2, hvorav ca. 0,09 km2 (6,5%) ligger innenfor eksisterende
verneområder. Gjennomsnittlig størrelse for de økologiske funksjonsområdene er 0,0056
km2. Det største er 0,032 km2.
Innenfor funksjonsområdene foreslås det at direkte fysiske inngrep (utbygging, vegbygging,
elveforbygninger), hogst av lauvtrær som er mer enn 20 cm i stammediameter målt 1,3 m
over bakken, annen hogst unntatt plukkhogst av enkelttrær, skogplanting, forurensning, bruk
av plantevernmidler og gjødsling er forbudt. Naturforholdene varierer en del fra lokalitet til
lokalitet, og det må vurderes i hvert enkelt tilfelle hvilke tiltak som er tillatt i de ulike
lokalitetene, f.eks. gjennom en skjøtselsplan. På lokaliteter der skjøtsel er aktuelt, må dette
skje i samråd med grunneierne.
2. Kunnskapsgrunnlaget
2.1.

Kartgrunnlaget

Det har kommet ny kunnskap om utbredelse etter at beslutningsgrunnlaget ble ferdigstilt. Det
vises til BioFokus –rapport 2018-21 som finnes her:
(http://lager.biofokus.no/biofokus-rapport/biofokusrapport2018-21.pdf).

2

Elfenbenslav er pr. 31.12.2018 kjent fra 150 lokaliteter i Norge. Av disse er 122 dokumentert
nålevende, 1 antatt nålevende, 3 med usikker status og 2 med ukjent status. I tillegg er det
vurdert at 22 lokaliteter er sikkert eller med stor sannsynlighet utgått.
(Usikker/ukjent status gjelder lokaliteter der arten er funnet tidligere:
-

Usikker status er lokalitet som er reinventert, har intakt miljø, men
ikke gjenfunnet

-

Ukjente status er lokalitet som ikke er reinventert i nyere tid.)

Det antas at minst 80 % av lokaliteter med elfenbenslav i Norge nå er kjent, og at det kan
finnes inntil 155 lokaliteter med nålevende populasjoner (ny kunnskap de siste åra gjør at
disse tallene er noe endret fra Norsk rødliste for arter fra 2015).
Pr. 31.12. 2018 ligger 16 lokaliteter med elfenbenslav innenfor verneområder. Flere
forekomster av elfenbenslav kan også være aktuelle for områdevern, enten ved opprettelse
av nye verneområder eller ved utvidelse av eksisterende verneområder. I
beslutningsgrunnlaget er områdevern vurdert som aktuelt for de rikeste lokalitetene av
elfenbenslav, og for lokaliteter med komplekse naturverdier som f.eks. en del av
forekomstene i bekke- og elvekløfter.
2.2.

Status og påvirkningsfaktorer

Elfenbenslav har status som sterkt truet (EN) i Norsk rødliste for arter 2015. Arten har hatt en
sterk tilbakegang, og nedgangen vil fortsette om ikke tiltak iverksettes. Arten er generelt
negativt påvirket av en kombinasjon av flere faktorer, som iblant virker sammen på samme
lokalitet, med skogbruk (inkl. granplanting), fysiske inngrep og gjengroing som de viktigste.
Påvirkningsfaktorene er imidlertid ganske ulike mellom kulturlandskapslokaliteter og
skoglokaliteter, og det ser ut til å være en sterkere nedgang for arten i kulturlandskap
sammenliknet med skoglokaliteter. Landbruksarealene har gjennomgått en generell
rasjonalisering, og omfattende fjerning av steinblokker kan være en konkret årsak til at arten
synes umulig å gjenfinne på en rekke gamle kulturlandskapslokaliteter.
For skogslokalitetene viser erfaringene fra 2015-2018 at områdene arten vokser i synes å
være under økende inngrepspress. Dette gjelder ikke minst i artens kjerneregion i MidtGudbrandsdalen, hvor flere av de rikeste lokalitetene for arten i Norge (og Europa) nylig har
vært utsatt for inngrep. Ny trase for E-6 og flomsikringsarbeid har hatt stor betydning her.
Mange lavarter er sårbare for forurensning. En faktor som kan ha betydning for elfenbenslav
er gjødselspredning i beitemark og glissen beiteskog.
Gammelt funnmateriale sammen med generelle erfaringer fra dagens kulturlandskap i de
aktuelle regionene, tyder på at elfenbenslav kan ha vært ganske vanlig i det gamle
mosaikklandskapet i Gudbrandsdalen, kanskje også i Valdres. Trolig har arten, og andre
arter med liknende habitatkrav, hatt en meget stor tilbakegang i disse distriktene siden
starten av 1900-tallet, og særlig siden 1950-tallet.
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3. Konsekvenser av elfenbenslav som prioritert art
3.1.

Generelt

Det vises til vedlegg 1 for en gjennomgang av mer generelle konsekvenser ved å gi
elfenbenslav status som prioritert art. Klima- og miljødepartementet ber samtidig om innspill
på om det er enkeltområder der forslagene har spesielt store konsekvenser.
Elfenbenslav som prioritert art vil innebære at uttak, skade eller ødeleggelse av elfenbenslav
er forbudt.
I det økologiske funksjonsområdet for elfenbenslav foreslås det at det legges begrensninger
på tiltak og aktivitet som er ødeleggende for arten, mens bruk som tar hensyn til artens
leveområder og ikke påvirker arten negativt, er tillatt. Bruk som er tillatt, vil omfatte ferdsel,
husdyrbeite, jakt og sanking av bær og sopp. Hvilke øvrige tiltak som vil være tillatt vil bero
på en konkret vurdering i det enkelte tilfellet. Forvaltningsmyndigheten kan også inngå
avtale med grunneier eller rettighetshaver om hvilke handlinger som skal være tillatt.
Etter naturmangfoldloven § 24 første ledd bokstav b kan en i forskrift om prioriterte arter i
tillegg til forbud mot uttak mv. "gi regler om beskyttelse av visse typer økologiske
funksjonsområder av mindre omfang. De hensyn som pålegges må ikke medføre en
vesentlig vanskeliggjøring av igangværende bruk." samlede arealet av økologiske
funksjonsområder utgjør 1,2 km2 utenfor eksisterende verneområder. Det betyr både at det
enkelte økologiske funksjonsområdet og det samlede arealet av økologisk funksjonsområde
utgjør en svært liten andel av samlet skogareal i de berørte skogregionene, og at en dermed
er innenfor naturmangfoldlovens krav om at reglene skal omfatte områder "av mindre
omfang". Når det gjelder kravet om å "ikke medføre en vesentlig vanskeliggjøring av
igangværende bruk" vil forslaget først og fremst ha konsekvenser for skogbruk. Vi viser vil til
omtale av konsekvenser for skogbruket under.
Forskriftene legger opp til at grunneiere eller andre rettighetshavere som har prioriterte arter
på eiendommen, skal få muligheten til å inngå avtale med forvaltningsmyndigheten om
bruken i økologiske funksjonsområder. Forskriften åpner for at forvaltningsmyndigheten kan
gjøre unntak (gi dispensasjon) fra forskriften dersom det ikke forringer artens
bestandssituasjon eller bestandsutvikling, eller dersom vesentlige samfunnshensyn gjør det
nødvendig. Når en art er blitt prioritert, skal Fylkesmannen informere gjennom annonsering i
lokalpressen e.l., og så langt som mulig, i samarbeid med kommunen, gjennom informasjon
direkte til grunneiere som har kjente prioriterte arter og økologiske funksjonsområder på sin
eiendom. Informasjon skal også gis i de tilfeller det dokumenteres nye forekomster av en
prioritert art.
3.2.

Konsekvenser for skogbruket

Det anslås at rundt 80 % av de nålevende elfenbenslavsforekomstene er kjent. Videre anslås
det at nærmere 90 % av alle kjente substratenheter er nøyaktig koordinatfestet, men det
gjenstår fortsatt noe arbeid på sju lokaliteter med ukjent/usikker status. Likevel gir dette en
god indikasjon på omfanget av skogareal som vil få restriksjoner dersom elfenbenslav blir en
prioritert art.
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Skogbruket har gjennom forskrift om bærekraftig skogbruk og krav i sertifiseringen,
forpliktelser til å ta hensyn til forekomster av en sterkt truet art som elfenbenslav, og enkelte
forekomster av arten er fanget opp i nøkkelbiotoper. Dette tas i betraktning når konsekvenser
for enkeltskogeiere skal vurderes mht. eventuell status som prioriterte art for elfenbenslav.
Områder med flere nærliggende forekomster av elfenbenslav kan i noen tilfeller gi et noe
større samlet omfang av økologiske funksjonsområder for arten, f.eks. på eiendomsnivå. I
noen slike tilfeller kan frivillig vern av privateid skog være et godt alternativ, jf. at områdevern
i beslutningsgrunnlaget er anbefalt som virkemiddel for de rikeste lokalitetene og for
lokaliteter som ligger i større sammenhengende områder med flere naturverdier som
eksempelvis bekkekløfter og elvekløfter, og som vil bidra til å nå mål for områdevern. Videre
vil grunneiere også kunne kreve at områder med økologiske funksjonsområder vernes,
dersom "summen av hensyn i etterkant av vedtaket gir restriksjoner som medfører en
vesentlig vanskeliggjøring og et vesentlig tap", jf. naturmangfoldloven § 24 første ledd
bokstav b.
Det følger av forslaget til forskrift at det ikke er anledning til å drive ordinært skogbruk i de
økologiske funksjonsområdene for elfenbenslav. Det er likevel tillatt å hogge løvtrær med
stammediameter på 20 cm eller mindre målt 1,3 meter over bakken. Videre er plukkhogst av
enkelttrær av barskog tillatt. Det er vurdert at et forbud mot flatehogst ikke er tilstrekkelig, jf.
NIBIOs definisjon: "Flatehogst innebærer at alle trærne hogges på et areal som er større enn
ca. 2 daa. Noen bruker høyere arealgrense (for eksempel 5 daa)." Forbud mot flatehogst ville
dermed åpne for hogst av hele eller store deler (inntil 0,002 evt. 0,005 km2) av arealet i det
enkelte økologiske funksjonsområde, noe som ikke vil ivareta livsmiljøet til elfenbenslav og
som vil gjøre en bestemmelse om økologisk funksjonsområde formålsløs. Departementet
foreslår derfor å tillate plukkhogst av enkelttrær og samt hogst av løvtrær under en viss
dimensjon.
Etter forskriftens § 8 siste ledd kan myndigheten etter loven i enkelte tilfeller gi
dispensasjoner fra forskriften. For eksempel vil det på en del av lokalitetene kunne
gjennomføres forsiktig lukket hogst uten vesentlig negativ effekt på elfenbenslav, mens
ordinært skogbruk med åpne hogster/flatehogst vil være ødeleggende. Vedhogst av
begrenset omfang, eksempelvis utført ved plukkhogst av enkelttrær, vil i mange tilfeller
kunne utføres. Det vil være ønskelig å få til avtaler med grunneierne for å etablere en god
forvaltning på den enkelte lokalitet.
Plukkhogst kan altså være aktuelt for enkelte forekomster, men på så små områder som det
er snakk om her, vil det sjeldent være regningssvarende med en slik hogstform. Det antas
derfor at fra et skogøkonomisk perspektiv vil det oppfattes som en restriksjon med
påfølgende økonomisk tap. Et alternativ er å benytte denne hogstformen dersom man ser på
et større område utover det økologiske funksjonsområdet i sammenheng. De totale tapene
for den enkelte skogeier i de isolerte funksjonsområdene blir små da arealene er små, men
det kan i enkelte tilfeller være at de økologiske funksjonsområdene vil gjøre det vanskelig å
drive skogbruk i områder rundt disse.
Fylkesmannen i Oppland fikk i 2017 gjort beregninger som anslår at det økonomiske tapet vil
ligge i intervallet kr. 1 500,- til kr. 8 000,- pr. 0,001 km2, avhengig av bl.a. tilgjengelighet og
skogtyper, bonitet og sammenheng med større skogområder. Anslaget er en engangssum.
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Et økologisk funksjonsområde på ca. 0,004 km2 vil da innebære et økonomisk tap på
mellom 6000 – 32 000 kr. Det understrekes at dette var en generell betraktning ut fra
tilgjengelig kunnskap. En faktor som vanskeliggjør presise beregninger, er at flere av
elfenbenslavslokalitetene ligger i trange, vanskelig tilgjengelige bekkekløfter med liten eller
ingen skogbruksmessig lønnsomhet, og i områder med lav bonitet eller på impediment. I
noen tilfeller inngår også elfenbenslavlokaliteter i nøkkelbiotoper som uansett skal ivaretas i
skogbruket. Departementet vurderer på denne bakgrunn at de hensyn som pålegges
skogbruket gjennom oppretting av økologiske funksjonsområder ikke medfører en vesentlig
vanskeliggjøring av igangværende bruk, jf. naturmangfoldloven § 24 første ledd bokstav b.
3.3.

Konsekvenser for annen bruk enn skogbruk

Elfenbenslav som prioritert art vil trolig få begrensete konsekvenser for dagens
igangværende bruk annet enn skogbruk. I de økologiske funksjonsområdene som berører
eksisterende veger, vil bruk av vegen og vedlikehold av denne som ikke har negative
konsekvenser for elfenbenslav, kunne fortsette. En vurdering tilsier at bruk, vanlig
vedlikehold eller salting trolig ikke vil ha negative konsekvenser for arten. Vedlikehold som
omfatter areal utenfor eksisterende veg kan for enkelte lokaliteter ha negativ effekt.
4. Utkast til forskrift om elfenbenslav som prioritert art
Fastsatt ved kongelig resolusjon … med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av
naturens mangfold (naturmangfoldloven) §§ 23, 24 og 62. Fremmet av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1 Elfenbenslav som prioritert art
Elfenbenslav (Heterodermia speciosa) utpekes som prioritert art.
§ 2 Formål
Formålet med forskriften er å ivareta elfenbenslav i samsvar med forvaltningsmålet
for arter i naturmangfoldloven § 5 første ledd.
§ 3 Forbud mot uttak, skade og ødeleggelse
Enhver form for uttak, skade eller ødeleggelse av elfenbenslav er forbudt. Som
ødeleggelse regnes fysisk og kjemisk påvirkning av artens voksesteder på en slik måte at
arten påvirkes negativt, herunder direkte påvirkning, ødeleggelse eller fjerning av steiner,
trær, bergvegger eller annet som arten vokser på, samt andre handlinger som er egnet til å
skade, forandre, tildekke, forstyrre eller på annen måte forringe forekomster av arten.
§ 4 Artens økologiske funksjonsområde
Som økologisk funksjonsområde for elfenbenslav regnes artens leveområde, forstått
som steiner, trær, bergvegger eller annet med forekomst av arten med tillegg av
omkringliggende sone på 35 meter.
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I det økologiske funksjonsområdet for elfenbenslav er bruk som tar hensyn til artens
leveområder og ikke påvirker arten negativt tillatt. Annen bruk er ikke tillatt. Med unntak av
de handlinger som er nevnt i tredje ledd, kan forvaltningsmyndigheten inngå avtale med
grunneier eller rettighetshaver om hvilke handlinger som skal være tillatt, og hvilke som ikke
skal være tillatt. Forbudet etter andre punktum gjelder ikke for handlinger som er regulert i
avtalen.
Direkte fysiske inngrep (som utbygging, vegbygging, elveforbygning), skogplanting,
forurensing, bruk av plantevernmidler, gjødsling og hogst er forbudt. Det er likevel tillatt å
hogge løvtrær med stammediameter på 20 cm eller mindre målt 1,3 meter over bakken.
Videre er plukkhogst av enkelttrær av barskog tillatt.
Dersom bestemmelsene i andre eller tredje ledd medfører en vesentlig
vanskeliggjøring av igangværende bruk og et vesentlig tap, kan grunneier kreve at området
vernes etter naturmangfoldloven kapittel V eller at det gjøres unntak fra prioriteringen for de
aktuelle områdene etter § 8.
Dersom det planlegges inngrep i et økologisk funksjonsområde for elfenbenslav, kan
forvaltningsmyndigheten kreve at følgene av det planlagte inngrepet for denne arten
klarlegges, i samsvar med naturmangfoldloven § 24 første ledd bokstav c.
Ved vedtak etter annet lovverk, skal hensynet til arten og dens økologiske
funksjonsområde ivaretas i samsvar med denne forskriften.
§ 5 Handlingsplan
Det skal utarbeides handlingsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel
eller andre typer tiltak som er nødvendige for å ta vare på artens økologiske
funksjonsområder.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten kan iverksette tiltak i samsvar med naturmangfoldloven
§47, jf. § 24 andre ledd, for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er
nødvendig for å sikre bevaring av arten. Forvaltningsmyndigheten kan også inngå avtale
med andre, fortrinnsvis med grunneier, om slik skjøtsel.
§ 7 Forvaltningsmyndighet
Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet etter forskriften.
§ 8 Dispensasjon
Fylkesmannen kan, etter søknad, gjøre unntak fra forbudene i § 3, § 4 andre ledd
andre punktum og § 4 tredje ledd, i samsvar med reglene i naturmangfoldloven § 24 femte
ledd. Gjelder søknaden flere fylker, behandles den av Miljødirektoratet.

7

Ved søknad om dispensasjon fra forskriften, kan forvaltningsorganet kreve at følgene
av det planlagte tiltaket for arten klarlegges, i samsvar med naturmangfoldloven § 24 første
ledd bokstav c.
§ 9 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks.
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1. Innledning
Det vises til tilrådning fra Miljødirektoratet til Klima- og miljødepartementet av 14.12.2018 om
bruk av virkemidler for bestemte arter og naturtyper. Beslutningsgrunnlaget for naturtypen
åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone fra tilrådningen ligger i vedlegg 8.
Beslutningsgrunnlaget gir en kort presentasjon av naturtypen, og av dens utbredelse,
utvikling og påvirkningsfaktorer. Beslutningsgrunnlaget inneholder også forslag til tiltak. Det
er også identifisert virkemidler som kan sikre gjennomføring av anbefalt tiltakspakke.
Anbefalte virkemidler er områdevern, utvalgt naturtype og økonomiske virkemidler.
Nedenfor gis utfyllende informasjon vedrørende åpent grunnlendt kalkmark som utvalgt
naturtype etter naturmangfoldloven, og konsekvenser av dette. Til slutt angis utkast til
definisjon av naturtypen i forskrift om utvalgte naturtyper.
1.1.

Om utvalgt naturtype

Utvalgt naturtype må ses som en statlig retningslinje som skal sikre at naturtypen får mer
vekt i avveiinger mot andre samfunnshensyn, enn hensynet til natur normalt vil ha. Når et
tiltak kan påvirke en forekomst av en utvalgt naturtype, skal en ved utøving av offentlig
myndighet og ved forvaltning av det offentliges faste eiendom, ta særlig hensyn til
forekomster av en utvalgt naturtype som kan påvirkes for å hindre at naturtypen forringes.
Ordningen innebærer dermed ikke fredning av den enkelte forekomsten. Utvelgelsen vil også
innebære at naturtypen skal prioriteres sterkere ved fordeling av tilskudd.
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2. Kunnskapsgrunnlaget
2.1.

Avgrensning/definisjon

Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone følger avgrensninga i Norsk rødliste for
naturtyper 2018 og samsvarende definisjon i ovennevnte tilrådning av 14.12.2018.
Åpen grunnlendt kalkmark omfatter jorddekt åpen naturmark på svært kalkrike bergarter
under skoggrensa. Naturtypen omfatter overganger mellom nakent berg og skogsmark, der
hvor faktorer som grunt jordsmonn, tørke, sterk vindeksponering og saltsprut forhindrer
trevekst. Den finnes på hyller og som jorddekte arealer bl.a. i forsenkninger og sprekker i
områder dominert av nakent berg og i overganger mellom nakent berg og skog. Naturtypen
dannes også langs kysten ved primærsuksesjon etter landheving der hvor
jordsmonnutvikling på berg foregår langsomt.
Naturtypen er begrenset til områder med kalkrik berggrunn og et varmt og tørt klima og
forekommer naturlig som små og fragmenterte forekomster i tilknytning til åpne og
eksponerte kyst- og innsjønære områder. Åpen grunnlendt kalkmark har et svært begrenset
utbredelses- og forekomstareal i Norge.
Småskalamosaikk er et trekk ved åpen grunnlendt kalkmark som danner grunnlag for et
spesielt rikt artsmangfold på ofte begrenset areal. Suksesjon/gjengroing gir på sikt endring
av naturtypen til fastmarkskogsmark og arealtap av naturtypen. Åpen grunnlendt kalkmark er
levested for et stort mangfold av arter fra ulike artsgrupper. Det er mange truede og nær
truede arter tilknyttet naturtypen, slik som karplanter, sopp, invertbrater, lav og moser. Den
prioriterte arten dragehode (Dracocephalum ryuschiana) er også tilknyttet naturtypen.
Areal av naturtypen defineres som tapt når gjengroing har ført til overgang til
fastmarkskogsmark eller substratet er borte (ved nedbygging o.l.).
Naturtypen avgrenses til de arealene som faller inn under boreonemoral sone. Inndeling i
vegetasjonssoner/bioklimatiske soner for Norge er beskrevet bl.a. i Natur i Norge (NIN) og
Nasjonalatlas for Norge: Vegetasjon (Moen 1998). Kart over soneinndelingen finnes i Moen
1998. I NIN-systemet legger man til grunn at det som i Moen 1998 angis som nemoral sone,
inngår i den boreonemorale sonen. For øvrig samsvarer beskrivelse av sonen. Den foreslåtte
utvalgte naturtypen følger avgrensningen i beslutningsgrunnlaget og i Norsk rødliste for
naturtyper 2018, hvor NIN ligger til grunn.
I NIN er boreonemoral sone angitt som den bioklimatiske sonen som utgjør overgangen
mellom den nemorale lauvskogsregionen og den boreale barksogsregionen. I Norge
forekommer boreonemoral sone bare flekkvis i Midt-Norge, og den er smal på ytre kyst av
nordlige del av Vestlandet, der den delvis går innover fjordene. Boreonemoral sone blir
bredere og mer omfattende sørover på Vestlandet og Sørlandet, og videre østover dekker
den Oslofjordområdet og størstedelen av Vestfold og Østfold. Sonen finnes også stedvis ved
Mjøsa og Tyrifjorden.
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2.2.

Status og påvirkningsfaktorer

Naturtypen har status sterkt truet (EN) i Norsk rødliste for naturtyper 2018. Statusen er
forverret med en rødlistekategori sammenlignet med Norsk rødliste for naturtyper 2011, da
den ble kategorisert som sårbar (VU). Det totale arealet av naturtypen er anslått til mellom 2
og 3 km2.
De viktigste påvirkningsfaktorene for naturtypen er, jf. Norsk rødliste for naturtyper 2018,
gjengroing, fremmede arter, klimaendringer, rekreasjon/turisme, nitrogenpåvirkning og
nedbygging. Gjengroing er både en naturlig prosess i en langsom suksesjon mot skogsmark,
men også et resultat av reduksjon i beitepåvirkning, da mange av arealene av åpen
grunnlendt kalkmark har vært benyttet til beite. Fremmede arter er i dag et betydelig problem
i naturtypen, særlig i indre Oslofjord. Det er totalt sett et svært høyt antall fremmede arter
som er observert innenfor naturtypen, og mange av disse har stor økologisk risiko.
Naturtypen finnes i all hovedsak i viktige rekreasjonsområder og benyttes i stort omfang til
friluftsliv, og dette medfører at mange forekomster er sterkt påvirket av slitasje. Naturtypen
ligger i et av de største pressområdene i landet og er derfor svært attraktivt for ulike
utbyggingsformål, inkludert både helårsboliger, fritidsboliger og industri-/næringsformål.
Arealreduksjonen antas å være større i boreonemoral sone enn i landet forøvrig grunnet stort
utbyggingspress. Tilstandsreduksjonen antas også å være større her, knyttet til raskere
gjengroing og større negativ påvirkning fra fremmede arter. Rødlistevurderingen fra 2018
angir at ca. 50 % av arealet er tapt siste 50 år gjennom en kombinasjon av nedbygging og
gjengroing, og at mer enn 50 % av arealet per 2018 vil være tapt innenfor en 50-årsperiode.
Naturtypen har svært begrenset utbredelses- og forekomstareal og pågående reduksjon i
areal og tilstand. Videre har naturtypen både historisk og pågående tilstandsreduksjon.
2.3.

Kartgrunnlaget

For oversikt over kartlagte forekomster, jf. tilgjengelige kartdata for åpen grunnlendt kalkmark
i boreonemoral sone, vises det til innsynsløsningen som ligger her (https://arcg.is/0vufaj).
Kartgrunnlaget for naturtypen omfatter lokaliteter kartlagt etter den til enhver tid gjeldende
metodikk. Det er kartlagt åpen grunnlendt kalkmark i henhold til DN-håndbok 13 –
Kartlegging og verdisetting av biologisk mangfold, og etter Natur i Norge og Miljødirektoratets
kartleggingsinstrukser. Kartfestede forekomster av naturtyper er derfor å finne i flere kartlag,
som må ses i sammenheng for å danne et fullstendig bilde av alle kartlagte forekomster av
naturtypen.
De tilgjengelige kartlagene kommer fra NIN-kartlegging i 2018 og kartlegging etter DN
håndbok 13. Det er ikke overlapp mellom kartlagte forekomster av åpen grunnlendt kalkmark
i disse kartlagene. Kartet viser til sammen 637 forekomster med et samlet areal på 2,12 km2.
Av dette arealet ligger per i dag nærmere 30 % innenfor verneområder, og 70 % av arealet
er dermed aktuelt for utvalgt naturtype. I overkant av 80 % av det totale arealet presentert i
innsynsløsningen ligger i kommunene Bærum, Oslo, Asker, Hole, Nesodden og Bamble.
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Oversikt over data, inkl. arealstatistikk for kartlagene, fremgår av Tabell 1. En fylkesvis
oversikt over arealomfang og hvor stor andel som er hhv. vernet og ikke vernet, fremgår i
Tabell 2. En oversikt over kommuner hvor forekomstene finnes, ligger i vedlegg 6.

Kartlag

Antall
forekomster

Totalt areal
km2

Areal vernet
km2

Areal ikke
vernet km2

% areal
vernet

% areal ikke
vernet

NIN 2018

16

0,021

0,00

0,021

0%

100%

DN-håndbok
13

621

2,10

0,63

1,47

30%

70%

SUM

637

2,12

0,63

1,491

29,7%

70,3%

Tabell 1: Oversikt over tilgjengelige kartdata for åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone.
Fylke

Totalt kartfestet
areal av
naturtypen

Areal kartlagt
etter NIN 2018

Areal kartlagt
etter DNhåndbok 13

Andel areal
vernet

Andel areal
ikke vernet

Viken

1,277

0

1,277

24,2%

75,8%

Oslo

0,418

0

0,418

58,8%

41,2%

Vestfold og
Telemark

0,358

0

0,358

17,5%

82,5%

Innlandet

0,051

0

0,051

25,9%

74,1%

Trøndelag

0,016

0,016

0

0%

100 %

Vestland

0,004

0,004

0

0%

100 %

Totalt

2,12

0,02

2,10

29,7 %

70,3 %

Tabell 2: Fylkesvis oversikt over arealomfang oppgitt i km2 jf. tilgjengelige kartdata for åpen grunnlendt kalkmark i
boreonemoral sone.

Upubliserte kartleggingsdata fra 2015-2017 inneholder anslagsvis 1,3 km2 åpen grunnlendt
kalkmark, hvorav det aller meste ligger innenfor verneområder. Ettersom reglene om utvalgt
naturtype ikke gjelder innenfor områder vernet etter naturmangfoldloven kap. V, betyr det at
det er relativt lite areal fra disse kartleggingene som kan omfattes av utvalgt naturtype,
anslagsvis mellom 0,15 og 0,2 km2.
I kartene for naturtypen i innsynsløsningen er det gjort en filtrering på
vegetasjonssoner/bioklimatiske soner med tanke på å kun vise forekomster innenfor
boreonemoral sone. Her er kart over vegetasjonssoner, jf. Moen 1998, benyttet. På grunn av
noe grov oppløsning i kartframstillingen over vegetasjonssoner, jf. Moen 1998, er det lagt en
buffer på 1 km i grenseområder mellom boreonemoral sone og tilgrensende sone. I overkant
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av 200 polygoner i kartet ligger innenfor denne buffersonen. Dersom man utelukker denne
bufferen, vil mange forekomster som i realiteten ligger i boreonemoral sone falle ut av kartet.
Det er en mulighet for at enkelte av lokalitetene i buffersonen ikke ligger i boreonemoral
sone. Omfanget av dette er imidlertid trolig lite, da hovedtyngden av kartlegging av åpen
grunnlendt kalkmark har foregått innenfor områder i boreonemoral sone. Dette kan
undersøkes nærmere på lokalitetsnivå.
I tilgjengelige kartlag for åpen grunnlendt kalkmark er samla kartfestet areal i overkant av 2
km2 (tabell 1). Basert på disse forekomstene samt kunnskap om utbredelse og forekomst ut
over det som er kartfestet i tilgjengelige kartlag, anslår man at samlet areal for naturtypen er
et sted mellom 2 og 3 km2, og at 50-60 % av arealet av naturtypen ligger innenfor
verneområder, jf. beslutningsgrunnlaget for naturtypen og Norsk rødliste for naturtyper 2018.
Ved utvelgelse av naturtypen vil dermed 40-50 % av det totale arealet for naturtypen,
anslagsvis mellom 0,8 og 1,5 km2, bli omfattet av reglene om utvalgte naturtyper.
Det antas at en stor del av forekomstene er kartlagt innenfor kjerneområdet for naturtypen, i
Oslo, Akershus og Telemark, men at det også finnes noe mer av naturtypen enn det som er
kartlagt her. Man kan også forvente noen forekomster i Rogaland.
2.4.

Aktuelle tiltak og tilrådt virkemiddelpakke

I tilrådningen fra Miljødirektoratet av 14.12.2018 anbefales en kombinasjon av skjøtsel,
bekjempelse av fremmede arter og stans av nedbygging (tiltakspakke 1). Nærmere
beskrivelse av tiltakene, inkl. påvirkningsfaktorer tiltakene er rettet mot, samt varighet og
kostnader for tiltakene, angis i beslutningsgrunnlaget. Videre er det identifisert virkemidler
som kan sikre gjennomføring av anbefalt tiltakspakke. Det anbefales at sikring av areal
gjennomføres ved områdevern av de viktigste områdene og utvalgt naturtype for øvrige
lokaliteter, og at dette prioriteres høyt for naturtypen. Økonomiske virkemidler inngår også i
anbefalt virkemiddelpakke. Nærmere beskrivelser og anbefalinger knyttet til virkemidler angis
i beslutningsgrunnlaget.
3. Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vises til generell omtale av konsekvenser ved bruk av utvalgt naturtype som virkemiddel i
vedlegg 1.
Beslutningsgrunnlaget for åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone beskriver
konsekvenser av anbefalte virkemidler i Miljødirektoratets tilrådning av 14.12.2018.
Åpen grunnlendt kalkmark finnes stort sett som små, spredte forekomster. Dermed vil det
være rimelig å anta at man i mange tilfeller kan unngå å berøre forekomster av naturtypen
gjennom god planlegging og lokalisering av f.eks. utbygging eller tilrettelegging for ferdsel.
Omfanget av tiltak som er aktuelle for meldeplikt i åpen grunnlendt kalkmark er trolig svært
lavt, ettersom disse arealene ikke er spesielt aktuelle for jordbruks- og skogbrukstiltak. Noen
jordbruks- og skogbrukstiltak kan være aktuelle som skjøtselstiltak med positiv effekt for
naturtypen, eksempelvis beitebruk. Disse vil antakeligvis i hovedsak være behandlet
gjennom vedtak av offentlige myndigheter om tilskudd eller kontrakter om tiltak.
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Ved vedtak om åpen grunnlendt kalkmark som utvalgt naturtype, skal naturtypen tillegges
større vekt ved fordeling av tilskudd. Etter naturmangfoldloven § 53 sjette ledd kan det
offentlige inngå nærmere avtale med grunneier eller rettighetshaver om skjøtsel av en
forekomst av en utvalgt naturtype. En mulig følge av dette er at grunneiere med åpen
grunnlendt kalkmark på sin eiendom, eller andre tiltakshavere på arealet, i større grad kan få
muligheter til støtte til slike tiltak, og at tilskuddene og tiltakene kan bli mer forutsigbare. Det
er vanskelig å anslå hvor stor økning i tildelte tilskudd en utvelgelse av naturtypen kan gi
sammenlignet med tildelinger på dagens nivå.
4. Utkast til definisjon i forskrift
Utvalgte naturtyper omfattes av én felles forskrift hjemlet i naturmangfoldloven.
Følgende definisjon av naturtypen inkluderes i forskrift om utvalgte naturtyper etter
naturmangfoldloven, som nytt nummer 7 i forskriftens § 3:
"åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone. Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral
sone er jorddekt åpen naturmark på svært kalkrike bergarter under skoggrensa og som
forekommer i boreonemoral sone. Med boreonemoral sone menes den bioklimatiske sonen
slik den er angitt i NIN-systemet."
Se vedlegg 5 for utkast til endringsforskrift.
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1. Innledning
Det vises til tilrådning fra Miljødirektoratet til Klima- og miljødepartementet av 14.12.2018 om
bruk av virkemidler for bestemte arter og naturtyper. Beslutningsgrunnlaget for naturtypen
olivinskog fra tilrådningen ligger i vedlegg 9.
Beslutningsgrunnlaget gir en kort presentasjon av naturtypen, og av dens utbredelse,
utvikling og påvirkningsfaktorer. Beslutningsgrunnlaget inneholder også forslag til tiltak for å
ta vare på naturtypen. Det er også identifisert virkemidler som kan sikre gjennomføring av
anbefalt tiltakspakke. Anbefalte virkemidler er områdevern, Utvalgt naturtype og økonomiske
virkemidler.
Nedenfor gis en mer utdypende gjennomgang av forslaget om å vedta utvalgt naturtype for
denne naturtypen, og konsekvenser av dette. Til slutt angis forslag til inkludering av
naturtypen i forskrift om utvalgte naturtyper.
Begrunnelse for forslag om virkemiddelet utvalgt naturtype for olivinskog gis i høringsnotatet
(vedlegg 1).
1.1.

Om utvalgt naturtype

Utvalgt naturtype må ses som en statlig retningslinje som skal sikre at naturtypen får mer
vekt i avveiinger mot andre samfunnshensyn, enn hensynet til natur normalt vil ha. Når et
tiltak kan påvirke en forekomst av en utvalgt naturtype, skal en ved utøving av offentlig
myndighet og ved forvaltning av det offentliges faste eiendom, ta særlig hensyn til
forekomster av en utvalgt naturtype som kan påvirkes for å hindre at naturtypen forringes.
Ordningen innebærer dermed ikke fredning av den enkelte forekomsten. Utvelgelsen vil også
innebære at naturtypen skal prioriteres sterkere ved fordeling av tilskudd.
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2. Kunnskapsgrunnlaget
2.1.

Avgrensning/definisjon

Olivinskog følger definisjonen i Norsk rødliste for naturtyper (Artsdatabanken, 2018). Denne
definisjonen ligger også til grunn i ovennevnte tilrådning av 14.12.2018.
Olivinskog, slik den er definert i Norsk rødliste for naturtyper:
«Olivinskog er fastmarksskogsmark på ultramafisk [ultrabasisk] grunn, dvs. på fattig til
moderat kalkrik berggrunn med magnesiumsilikat og jernsilikat og innslag av
tungmetallholdige mineraler som serpentin. Olivinskog er kjennetegnet ved et spesielt
artsmangfold i markvegetasjonen og oftest dominert av furu.»
2.2.

Status og påvirkningsfaktorer

Rødlistestatus for naturtypen var i 2011 og 2018 EN (sterkt truet). Olivinskog anses å være
truet på grunn av pågående og potensielt fremtidig bergverksdrift etter olivinstein med
tilhørende mineraler. Et par lokaliteter er tapt på grunn av bergverk. Videre er også skogbruk
en betydelig påvirkningsfaktor for lokaliteter på produktiv mark. Både flatehogst og etablering
av gran vil ha stor påvirkning på forekomstenes økologiske tilstand, og for enkelte
forekomster er tilgroing en negativ påvirkning.
2.3.

Kartgrunnlaget

Alle forekomstene som er med i kartgrunnlaget for denne høringen er hentet fra Naturbase
(Miljødirektoratet), lastet ned i juni 2019. For mer detaljert oversikt over kartlagte forekomster
vises det til innsynsløsningen som ligger her (https://arcg.is/0vufaj).
Det samlede, kjente arealet av olivinskog er ca. 7 km2, og omfattes av 23 lokaliteter, der
nesten alle består av kun olivinskog (i vid forstand). Dette fremgår i tabell 1 nedenfor.
Olivinskog anses som meget godt kartlagt, med betydelig lavere mørketall enn for de fleste
andre naturtyper. I tilrådningen 14.12.2018 anslås et totalt samlet areal på ca. 15 km2 (50
lokaliteter), noe tilsvarende vurderes i Rødlista for naturtyper «Totalarealet for gjenværende
forekomster er trolig mindre enn 10 km2»). Etter en nærmere gjennomgang av kjente
forekomster, og søk på ikke-kartlagte olivinområder («raudberg-områder»; særlig på kysten
av Nord-Trøndelag og Nordland), ser vi grunnlag for å nedjustere disse anslagene noe
arealmessig; Vi anslår det reelle arealet/antallet til ikke å overskride 10 km2 og 50 lokaliteter.
To av lokalitetene er delvis innenfor vernet område og totalt vernet areal er svært lite.
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Antall polygoner

Minimum

Maksimum

Sum

Gjennomsnitt

Finnmark

1

0,2

0,2

0,2

0,2

Hordaland

3

0,0044

0,0072

0,0165

0,0055

Møre og Romsdal

17

0,0173

1,3422

5,402

0,318

Nordland

2

0,0326

1,2642

1,2968

0,6484

Sum

23

6,915

Tabell 1. Fylkesvis fordeling av polygoner (lokaliteter) med olivinskog, minimum/maksimum-størrelse på
enkeltpolygoner, totalareal og gjennomsnittelig størrelse (km2) på polygonene.

Olivinskog har et sterkt tyngdepunkt på Sunnmøre-Nordfjord, og disse områdene er godt
undersøkt. Siden er det funnet enkelt-forekomster på Lindås (Hordaland), Brønnøy
(Nordland) og Alta samt Pasvik (Finnmark). Olivinkollene opptrer veldig spredt, og det kan
finnes ytterligere områder i andre regioner som er oversett. Olivinskog med gran finnes ved
Røros, og forekomster med bjørk skal finnes i Nordland, men disse er ikke undersøkt. Det
foreligger to registreringer fra Oslo-området, men disse er ikke inkludert i dette
kunnskapsgrunnlaget. Forekomstene må undersøkes i felt før det tas stilling til om de er
omfattet av definisjonen av olivinskog i utkastet til forskrift § 3 nr. 8. . Utenfor Norge finnes
knapt olivinfuruskog og annen olivinskog dokumentert, og naturtypen virker generelt å være
meget sjelden.
Alle påvirkningsfaktorene er pågående. De viktigste påvirkningsfaktorene er bergverksdrift,
utbygging av veier, flatehogst og tilgroing/fortetting på grunn av opphørt hevd som beiteskog.
2.4.

Aktuelle tiltak og tilrådt virkemiddelpakke

I tilrådningen fra Miljødirektoratet av 14.12.2018 anbefales en kombinasjon av sikring av
noen lokaliteter, skjøtselsplaner for noen lokaliteter, samt økt kartlegging (tiltakspakke 1).
Nærmere beskrivelse av tiltakene inkl. påvirkningsfaktorer tiltakene er rettet mot, samt
varighet og kostnader for tiltakene, angis i beslutningsgrunnlaget. Videre er det identifisert
virkemidler som kan sikre gjennomføring av anbefalt tiltakspakke. Det anbefales at sikring av
areal gjennomføres ved områdevern av de viktigste områdene og utvalgt naturtype for øvrige
lokaliteter. Økonomiske virkemidler inngår også i anbefalt virkemiddelpakke. Nærmere
beskrivelser og anbefalinger knyttet til virkemidler angis i beslutningsgrunnlaget.
3. Konsekvenser av olivinskog som utvalgt naturtype
Det vises til generell omtale av konsekvenser ved bruk av utvalgt naturtype som virkemiddel i
høringsnotatet (vedlegg 1). Beslutningsgrunnlaget i Miljødirektoratets tilrådning av
14.12.2018 for olivinskog beskriver også konsekvenser av anbefalte virkemidler. Klima- og
miljødepartementet ber samtidig om innspill på om det er enkeltområder der forslagene har
spesielt store konsekvenser.
Ved vedtak om olivinskog som utvalgt naturtype, skal naturtypen tillegges større vekt ved
fordeling av tilskudd. Etter naturmangfoldloven § 53 sjette ledd kan det offentlige inngå
nærmere avtale med grunneier eller rettighetshaver om skjøtsel av en forekomst av en
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utvalgt naturtype. En mulig følge av dette er at grunneiere med Olivinskog på sin eiendom,
eller andre tiltakshavere på arealet, i større grad kan få muligheter til støtte til slike tiltak, og
at tilskuddene og tiltakene kan bli mer forutsigbare. Det er vanskelig å anslå hvor stor økning
i tildelte tilskudd en utvelgelse av naturtypen kan gi sammenlignet med tildelinger på dagens
nivå.
Olivinskog finnes stort sett som små, spredte forekomster på koller og rygger. Dermed vil det
være rimelig å anta at man i mange tilfeller kan unngå å berøre forekomster av naturtypen
gjennom god planlegging og lokalisering av f.eks. utbygging eller tilrettelegging for ferdsel.
Miljødirektoratet legger derfor til grunn at utpeking først og fremst vil ha konsekvenser for
skogbruks- og mineralvirksomhet.
Utpeking av olivinskog som utvalgt naturtype vil medføre at det i tilknytning til forekomster av
naturtypen innføres meldeplikt for skogbrukstiltak som ikke er søknadspliktig etter annet
regelverk, jf. naturmangfoldloven § 54. Det bør i utgangspunktet ikke gis tillatelser som
medfører at naturtypens utbredelse og forekomstenes økologiske tilstand forringes, og
utvelginga vil dermed medføre ei begrensning i adgangen til å gjennomføre hogst og andre
skogbrukstiltak innenfor forekomstene i den grad tiltaket vil medføre en slik forringelse. I
Norsk rødliste for naturtyper (Artsdatabanken, 2018) pekes det særlig på flatehogst og
treslagsskifte til gran som trusler for naturtypens økologiske tilstand. Vi legger til grunn og
tolker § 3 i forskrift om bærekraftig skogbruk slik at plikt til å ta nødvendig miljøhensyn følger
allerede i dag. Vi legger videre til grunn at denne plikten innebærer en sterk begrensning i
adgangen til å gjennomføre skogbrukstiltak som vil skade den økologiske tilstanden til en
sterkt truet naturtype. Vi antar dermed at utpeking av olivinskog som utvalgt naturtype i liten
grad vil påvirke den reelle adgangen til å gjennomføre skogbrukstiltak. Gjennom å innføre et
krav til forhåndsmelding vil utvelging derimot sikre kontroll med at regelverket overholdes.
Det er utgangspunktet en målkonflikt mellom ønsket om å bevare naturtypen olivinskog og
ønsket om å utvinne industrimineralet olivin, i alle fall så lenge utvinningen skjer i dagbrudd.
Det framgår på Norges Geologiske undersøkelse (NGU) sine hjemmesider
(https://www.ngu.no/fagomrade/olivin) at olivin er et av Norges viktigste industrimineraler (om
lag 50 % av verdens olivinproduksjon kommer fra Norge). Vi har ikke informasjon eller
oversikt over eventuelt planlagte, nye områder for utvinninger.
Utpeking av olivinskog som utvalgt naturtype vil innebære at offentlige myndigheter som
fatter vedtak om bergverksdrift etter plan- og bygningsloven eller mineralloven må tillegge
hensynet til naturtypen olivinskog større vekt enn det de må i dag i saker der naturtypen vil
påvirkes av utvinningen. Det må antas at dette kan føre til at det i enkelte tilfeller ikke blir
åpnet for utvinning med mindre utvinningen kan skje i underjordisk gruve. Det må videre
antas at et slikt vilkår vil ha betydning for lønnsomheten i utvinningen.
Det er behov for skjøtsel av naturtypen, særlig på fem lokaliteter. Aktuelle skjøtselstiltak er
tynning, rydding, avstandsregulering i ensaldrede bestand som er under fortetting, fjerning
eller brenning av hogstavfall eller gjeninnføring av beitedyr. Gjennom tilskuddsordning for
truede arter og naturtyper og gjennom skogbrukets tilskudd til miljøtiltak i skogbruket, er det i
dag muligheter for å få tilskudd for gjennomføring av tiltak, men de benyttes i liten grad. Som
utvalgt naturtype skal naturtypen bli tillagt mer vekt ved tildeling av slike midler.
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4. Utkast til definisjon i forskrift
Utvalgte naturtyper omfattes av én felles forskrift hjemlet i naturmangfoldloven.
Følgende definisjon av naturtypen foreslås inkludert i forskrift om utvalgte naturtyper etter
naturmangfoldloven, som nytt nummer 8 i forskriftens § 3:
"olivinskog. Olivinskog omfatter fastmarksskogsmark på ultramafisk (ultrabasisk) grunn. Med
ultramafisk grunn menes fattig til moderat kalkrik berggrunn med magnesiumsilikat og
jernsilikat og innslag av tungmetallholdige mineraler som serpentin. Olivinskog er
kjennetegnet ved et spesielt artsmangfold i markvegetasjonen og oftest dominert av furu.»
Se vedlegg 5 for endringsforskrift.
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Vedlegg 5

Forskrift om endring i forskrift 13. mai 2011 nr. 512 om utvalgte
naturtyper etter naturmangfoldloven.
Fastsatt ved kongelig resolusjon […] med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning
av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 52, jf. §§ 53 til 56. Fremmet av Klima- og
miljødepartementet.
I
I forskrift 13. mai 2011 nr. 512 om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven gjøres
følgende endring:
§ 3 ny nr. 7 og 8 skal lyde:
7) åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone. Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral
sone er jorddekt åpen naturmark som vokser på svært kalkrike bergarter under skoggrensa,
og som forekommer i boreonemoral sone. Med boreonemoral sone menes den bioklimatiske
sonen slik den er angitt i NIN-systemet.
8) olivinskog. Olivinskog omfatter fastmarksskogsmark på ultramafisk (ultrabasisk) grunn.
Med ultramafisk grunn menes fattig til moderat kalkrik berggrunn med magnesiumsilikat og
jernsilikat og innslag av tungmetallholdige mineraler som serpentin. Olivinskog er
kjennetegnet ved et spesielt artsmangfold i markvegetasjonen og oftest dominert av furu.
§ 5 skal lyde:
§ 5 Handlingsplan
Det skal utarbeides handlingsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel og
andre tiltak for naturtypene nevnt i § 3 nr. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 og 8.
II
Forskriften trer i kraft straks.

Elfenbenslav:
Kommune‐
nummer
3431
3039
3429
3441
3041
3042
3434
4642
5418
3040
3451
3436
3448
5428
3052
5021
3439
3411
3051
3437
3045
3423
3438
5033
3454
3435
3043

Olivinskog:
Kommune‐
navn
Dovre
Flå
Folldal
Gausdal
Gol
Hemsedal
Lom
Lærdal
Målselv
Nesbyen
Nord‐Aurdal
Nord‐Fron
Nordre Land
Nordreisa
Nore og Uvdal
Oppdal
Ringebu
Ringsaker
Rollag
Sel
Sigdal
Stor‐Elvdal
Sør‐Fron
Tydal
Vang
Vågå
Ål
SUM

Antall
lokaliteter
1
1
1
4
1
1
2
2
1
1
1
25
1
1
8
3
3
1
2
23
1
3
2
1
4
13
2
109

Kommune‐
nummer
4631
1511
1519
1520
1578
1813
1833
2012

Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone:
Kommune‐
navn
Alver
Vanylven
Volda
Ørsta
Fjord
Brønnøy
Rana
Alta
SUM

Antall
lokaliteter
3
4
9
2
2
1
1
1
23

Sum areal
(km2)
0,02
1,08
3,64
0,08
0,61
1,26
0,03
0,2
6,92

Kommune‐
nummer
3022
3023
3020
3024
3025
301
3403
3411
3446
3007
3038
3047
3048
3005
3049
3801
3805
3802
3803
3806
3807
3813
4622
5036

Kommune‐navn Antall flater
Frogn
Nesodden
Nordre Follo
Bærum
Asker
Oslo
Hamar
Ringsaker
Gran
Ringerike
Hole
Modum
Øvre Eiker
Drammen
Lier
Horten
Larvik
Holmestrand
Tønsberg
Porsgrunn
Skien
Bamble
Kvam
Frosta
SUM

1
16
2
163
94
128
11
5
6
17
62
4
1
3
2
3
10
27
2
33
4
28
3
12
637

Sum areal
(m2)
9068
117939
1372
608998
332353
418031
22204
21218
8026
47797
143848
2432
3505
1825
8587
2562
82264
48706
8291
94072
10050
111543
3830
16386
2124910

Sum areal
(km2)
0,009
0,118
0,001
0,609
0,332
0,418
0,022
0,021
0,008
0,048
0,144
0,002
0,004
0,002
0,009
0,003
0,082
0,049
0,008
0,094
0,01
0,112
0,004
0,016
2,12

Beslutningsgrunnlag for
elfenbenslav Heterodermia
speciosa (Wulfen) Trevis.
Bakgrunnsinformasjon
Elfenbenslav er en gråhvit, rosettdannende bladlav i familien
Physciaceae. Arten må ha tilgang på frittlevende grønnalger (Trebouxia) eller andre lavarter med samme algekomponent, som
vokser i samme habitat, for å danne nye lavtallus etter spredning
med sporer.
Antall individer

1152

Antall lokaliteter

107

% europeisk bestand

25-50%

% verdens bestand

1-5%

Elfenbenslav vokser særlig på intermediært til rikt berg og steinblokker, baserik og hard stein, og noen ganger på
stammen av ulike eldre løvtrær. Den opptrer i lysåpen gammel skog, særlig i beiteskog, hagemarkskog, glissent
tresatt beitemark og naturlig lysåpne, gjerne løvdominerte områder i dalsider og bekkekløfter. Arten er lyskrevende, fuktighetskrevende, og tåler ikke sterk solinnstråling og vindpåvirkning. Arten er trolig knyttet til NiN-typene svak lågurtskog (T4-2), lågurtskog (T4-3) og høgstaudeskog (T4-18), og intermediær til kalkrik eng med
mindre til klart hvedpreg (T32).
Elfenbenslav kan reprodusere både seksuelt og vegetativt, men fruktlegemer (apothecier) er sjeldne. Spredning
skjer mest vegetativt ved spesielle spredningsenheter (soredier), som har både alge- og soppkomponenten til
laven. Soredier spres ved vanndråper, vind, insekter og andre dyr. Soredier er lette, og det er mulig de sprer seg
over lengre avstander ved sterk vind, men de fleste faller trolig i nærheten av plantelegemet (thallusen). Kortdistansespredning synes å være effektivt da det er mange nyetablerte individer i de rikeste norske og svenske lokalitetene.

Status
Arten har status sterkt truet (EN) i Norsk rødliste for arter 2015 (2010: sterkt truet (EN); 2006: sterkt truet (EN)).
I Norge finnes elfenbenslav hovedsakelig i fjellnære, kontinentale distrikter i Gudbrandsdalen og Valdres i Oppland, Hallingdal og Numedal i Buskerud og noe andre dalfører i Sør-Norge, samt indre fjordstrøk i Trøndelag og
Troms. Artens utbredelse og forekomst er godt kjent, og den er mye ettersøkt de siste årene pga. grunnlagsarbeid for eventuell status som prioritert art. De kjente populasjonene er ofte små og det antas et gjennomsnittlig
individtall per lokalitet på 9. Arten finnes i dag på antatt minimum 284 steinblokker/bergvegger/trær i Norge. En
stor del av populasjonen er konsentrert til noen få lokaliteter, med ca. 58% (164) av antall kjente berg/steinblokker/trær innenfor de 14 rikeste lokalitetene.

Påvirkningsfaktorer
Artsdatabankens liste over påvirkningsfaktorer er benyttet. Følgende påvirkningsfaktorer er viktige for arten:
Påvirkningsfaktor
Påvirkningsfaktor 1

Utdypende beskrivelse

Tidsrom

Omfang

Styrke

Åpne hogstformer Åpne hogster gir eksponering for sol- Pågående Minoriteten Langsom, men
(flatehogst og
innstråling og vind, og tett ungskog føav popula- signifikant, refrøtrehogst som
rer til et skyggefullt miljø som en lyssjonen på- duksjon (< 20%
også inkluderer ut- krevende art ikke tåler. Granplanting i
virkes (<
over 10 år eller
tak av rotvelt,
50%)
3 generasjoner)

TRUA NATUR

råtne trær, tørrgran etc.)

Påvirkningsfaktor 2

Påvirkningsfaktor 3

Påvirkningsfaktor 4

Påvirkningsfaktor 5

Plukkhogst

tidligere løvdominert skog påvirker elfenbenslav negativt. Kanteffekter som
endrer fuktighet, temperatur, lysforhold og vind har negativ effekt på
mange fuktighetskrevende lav.
Småskala hogster kan påvirke luftfuktighet, sol- og vindforhold positivt
fordi de skaper en mer lysåpen skog.

Opphørt
(kan inntreffe
igjen)

Minoriteten
Ukjent
av populasjonen påvirkes (<
50%)
Opphørt/redusert Historisk har arten gått kraftig tilbake Pågående Minoriteten Langsom, men
drift > Beite
spesielt i kulturlandskapet, hvor de
av popula- signifikant, reåpne, løvdominerte beiteskogene har
sjonen på- duksjon (< 20%
vokst igjen med tette løvkratt eller
virkes (<
over 10 år eller
blitt konvertert til produksjonsskog el50%)
3 generasjoner)
ler bygd ut. I dag finnes elfenbenslav
på få kulturlandskapslokaliteter, og
uten skjøtsel vil den trolig forsvinne
fra de fleste gjenværende kulturlandskapslokaliteter.
Infrastruktur
Veibygging, boligbygging og andre
Pågående Minoriteten Langsom, men
(veier, broer, flyinngrep har påvirket artens tilbakeav popula- signifikant, replasser mm.)
gang. Veibygging skjer i elfenbenslavsjonen på- duksjon (< 20%
lokaliteter med direkte negativ effekt
virkes (<
over 10 år eller
på arten.
50%)
3 generasjoner)
OppdemVannkraftutbygging, flomsikringstiltak Pågående Minoriteten Langsom, men
ming/vannstands- og andre inngrep har påvirket artens
av popula- signifikant, reregulering/overfø- tilbakegang. Småkraftutbygginger kan
sjonen på- duksjon (< 20%
ring av vassdrag
være negative både gjennom direkte
virkes (<
over 10 år eller
fysiske inngrep, kanteffekter, og redu50%)
3 generasjoner)
sert vannføring.

Mål og nullalternativ
Målet for arten er å gå ned én rødlistekategori på Norsk rødliste for arter i 2035, noe som tilsvarer sårbar (VU).
For å nå målet må følgende delmål oppfylles:
Mål for arten
Delmål 1
Delmål 2

Målsetting per 2035 (hva må
Nullalternativ per 2035
til)
Antall individer
Antall individer må mer enn
Totalbestand minker
dobles til ≥2500.
Pågående populasjonsreduksjon
Populasjonsreduksjon blir
Langsom, men signifikant, relangsommere
duksjon (< 20% over 5 år eller 2
generasjoner) fortsetter.
Populasjonsegenskap

Kunnskapshull
Det er ikke foreslått prosjekter som vil dekke kunnskapshull for arten, ut over eventuelle prosjekter om kunnskapsinnhenting som er knyttet til tiltak.

Tiltak
For å nå delmålene vil følgende tiltak bidra i positiv retning. Tiltakene er beskrevet, og nåverdien av tiltakskostnader er beregnet for perioden fra tiltakene antas igangsatt (2019) og fram til 2035.
Tiltak
Tiltak 1

Navn

Beskrivelse

Sikring av eksisterende habitater

Lokaliteter som ikke er vernet må sikres mot
nedbygging og andre inngrep.

2

Påvirkningsfaktor

Varighet
av tiltak

1, 3, 4 og 5

Engangs

Nåverdi av
tiltakskostnad
Trolig middels-høye
kostnader

TRUA NATUR

Tiltak 2

Aktiv skjøtsel

Tiltak 3

Transplantering av fragmenter av
plantelegemet (thallus)
og flytting av
voksested til
andre egnede
habitat.

For skoglokalitetene som har behov for skjøtsel,
vil det langsiktige målet være å skape en lukket,
stabilt fuktig og samtidig lysåpen skog som ikke
trenger kontinuerlig skjøtsel. Det er viktig å legge
til rette for utvikling av en fleraldret og flersjiktet
skog med stabilt høyt innslag av gamle trær.
Dette nås med tynning av yngre gran- og løvtrær.
Fragmenter av plantelegemet (thallus) som inneholder vegetative spredningsenheter (soral) og
substrat (steinblokker med laven på) av elfenbenslav transplanteres i egnede habitater, spesielt i nærheten av alle nåværende lokaliteter, for
å kompensere for ødeleggelse av habitat og
bremse populasjonreduksjon.

2 og 3

Kr 700 000

Alle

Kr 150 000

Tiltaksanalyse – tiltakspakker
Blant mulige tiltak som er listet ovenfor, er det identifisert fire tiltakspakker. Tiltakspakkene består av aktuelle
tiltak som til sammen gjør at målet nås med minst 50% sikkerhet.
Sannsynlighet for
måloppnåelse
85-95%

Tiltak som inngår i pakken
Tiltakspakke 1

Tiltak 1

Tiltak 2

Tiltakspakke 2

Tiltak 1

Tiltak 2

Tiltakspakke 3

Tiltak 1
Tiltak 2

Tiltakspakke 4

Tiltak 3

<75%
Tiltak 3

<75%

Tiltak 3

<75%

Nåverdi av tiltakskostnad
kr 850 000 + kostnader for tiltak 1
kr 700 000 + kostnader for tiltak 1
150 000 +kostnader for tiltak nr
1
Kr 8 50 000

Samlet vurdering og anbefalte tiltak
Tiltakspakke 1 anbefales. En kombinasjon av sikring av habitat, aktiv skjøtsel og transplantering & flytting av substrat som populasjonsforsterkende tiltak er nødvendig for å doble antall individer og bremse bestandsnedgangen hos elfenbenslav.
Kostnader for tiltak nr 1 er senket fra "Trolig høye kostnader" til "Trolig middels-høye kostnader" da sikring av
arealer kan oppnås på et mindre areal enn det Nina-konsoritet har lagt opp til.

Aktuelle virkemidler
For å utløse tiltakspakken er aktuelle virkemidler beskrevet i tabellen under aktuelle.
Nr

Virkemiddel

Tiltak

11.1.3

Områdevern.
(Naturreservat)

1

61.1

Skogbruksloven
med forskrifter

1

Beskrivelse

Bidrag til måloppnåelse

MIS-kartlegging
PEFC-standarden
Bærekraftforskriften
Ivaretas gjennom livsmiljøene bekkekløft, hagemarksskog, gammelskog, rikbarkstrær og bergvegg.

3

Hovedvirkemiddel. På de rikeste lokalitetene der nyetablering er påvist gjennom
kortdistansespredning
Sette fokus på arten i en revisjon av MiSveileder slik at den i større grad fanges
opp i nøkkelbiotoper.

TRUA NATUR

11.2.2

Prioritert art

1

12.2.2

Ny driftspost -trua
natur

2, 3

Opprette forskrift om prioritert art
med økologisk funksjonsområde
etter naturmangfoldloven (Nml §§
23 og 24)
Transplantering og flytting krever
spisskompetanse.
Skogbruksloven med forskrifter mv
har ikke egna virkemilder til skjøtsel rettet mot kun miljøverdier.
Derfor foreslås også denne posten
til å finansiere skjøtsel

Hovedvirkemiddel i tillegg til områdevern.

Supplerende virkemiddel.

Samlet vurdering og beskrivelse av virkemiddelpakke
Det er identifisert virkemidler som kan sikre gjennomføring av anbefalt tiltakspakke.
Elfenbenslav har hatt en sterk tilbakegang, og nedgangen vil fortsette om ikke tiltak iverksettes. Kunnskapen
om arten og påvirkningene er svært god. De viktigste lokalitetene vernes. Alle forekomster får beskyttelsen
som prioritert art med økologisk funksjonsområde.
Eksisterende virkemidler innenfor skogloven (nøkkelbiotoper) kan bidra positivt til å ivareta elfenbenslav ved å
beskytte arten og dens leveområde innenfor sektorens ansvarsområde. Etter Miljødirektoratets syn er imidlertid
ikke dette virkemidlet tilstrekkelig alene for å oppnå målet for denne arten, da arten har påvirkninger fra en
rekke sektorer.
Gjennomgangen har vist at områdevern er et aktuelt virkemiddel for enkelte av forekomstene av elfenbenslav,
og da for de rikeste lokalitetene og for lokaliteter som ligger i større sammenhengende områder med komplekse
naturverdier (f.eks. en del av forekomstene i bekke- og elvekløfter). Det vil imidlertid være svært ressurskrevende og lite hensiktsmessig å sikre alle forekomster av arten på denne måten, og områdevern er derfor ikke
egnet som eneste virkemiddel. Bruk av områdevern som eneste virkemiddel vil også kunne føre til at nye forekomster av arten og dens funksjonsområde ikke får tilstrekkelig beskyttelse, fordi de ikke er omfattet av et verneområde.
Arten trenger en vidtomfattende og langsiktig sikring, som også sikrer livsmiljøet til arten mot utbygging, hogst
og andre inngrep, dvs. et bredt spekter av påvirkningsfaktorer. Det er direktoratets vurdering at status som prioritert art med funksjonsområde er det mest hensiktsmessige og effektive virkemiddelet for å ta vare på
elfenbenslav i et langsiktig perspektiv. 92 av totalt 107 lokaliteter er i dag ikke vernet. Ut i fra et behov for en
radius på 35 m rundt hver forekomst som beskyttelse i et økologisk funksjonsområde gir dette et areal om økologisk funksjonsområde på ca. 3,9 daa for hver lokalitet eller ca. 358 daa totalt for 92 lokaliteter (Utkast til Faggrunnlag for elfenbenslav, Fylkesmannen i Oppland, 2016).
Ny driftspost for trua natur vil sikre gjennomføring av transplantering og flytting og skjøtsel.
Dersom elfenbenslav blir foreslått som prioritert art skal konsekvenser for sektorinteressene av et slikt forslag
utredes videre og behandles ved den endelige beslutningen. Arten og økologisk funksjonsområde skal være tydelig avgrenset og mulig å kartfeste på en slik måte at det er enkelt for kommune og grunneier å forholde seg til
den. Forslag til forskrift for prioritert art lagt ved (vedlegg 1).

Anbefalt virkemiddelpakke
Nr

Virkemiddel

11.1.3

Områdevern (naturreservat)

12.2.2

Ny driftspost - trua natur

11.2.2

Prioritert art
4

TRUA NATUR

Sannsynlighet for måloppnåelse
Kostnader

85-95% (Ett trinn forbedring på rødlista; fra EN til VU)

Kr 850 000,+
"Trolig middels-høye kostnader"

Vedlegg 1: Forslag til forskrift om elfenbenslav som prioritert art
Fastsatt ved kongelig resolusjon … med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens mangfold
(naturmangfoldloven) §§ 23, 24 og 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.
§ 1. Elfenbenslav som prioritert art
Elfenbenslav Heterodermia speciosa utpekes som prioritert art.
§ 2. Formål
Formålet med forskriften er å ivareta elfenbenslav i samsvar med forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5 første ledd.
§ 3. Forbud mot uttak, skade og ødeleggelse
Enhver form for uttak, skade eller ødeleggelse av elfenbenslav er forbudt. Som ødeleggelse regnes fysisk
og kjemisk påvirkning av artens voksesteder på en slik måte at arten påvirkes negativt, herunder direkte påvirkning, ødeleggelse eller fjerning av substratenheten (steinblokker/bergvegger/trær) som arten vokser på, og indirekte effekter på disse gjennom negativ påvirkning på nærområdet til voksestedet, samt andre handlinger som
er egnet til å skade, forandre, forstyrre eller på annen måte forringe forekomster av arten.
§ 4. Artens økologiske funksjonsområde
Som økologisk funksjonsområde for elfenbenslav regnes artens leveområde, forstått som substratenhet
(steinblokk/bergvegg/tre) med forekomst av arten med tillegg av omkringliggende sone (radius) på 35 meter.
I det økologiske funksjonsområdet for elfenbenslav er bruk som tar hensyn til artens leveområder og
ikke påvirker arten negativt tillatt. Annen bruk er ikke tillatt. Med unntak av de handlinger som er nevnt i tredje
ledd, kan forvaltningsmyndigheten inngå avtale med grunneier eller rettighetshaver om hvilke handlinger som
skal være tillatt, og hvilke som ikke skal være tillatt. Forbudet etter andre punktum gjelder ikke for handlinger
som er regulert i avtalen.
Direkte fysiske inngrep (som utbygging, vegbygging, elveforbygning), flatehogst, hogst av løvtrær som er mer
enn 20 cm i stammediameter målt 1,3 m over bakken, skogplanting og forurensing er forbudt.
Dersom bestemmelsene i andre eller tredje ledd medfører en vesentlig vanskeliggjøring av igangværende bruk og et vesentlig tap, kan grunneier kreve at området vernes etter naturmangfoldloven kapittel V eller
at det gjøres unntak fra prioriteringen for de aktuelle områdene etter § 8.
Dersom det planlegges inngrep i et økologisk funksjonsområde for elfenbenslav, kan forvaltningsmyndigheten kreve at følgene av det planlagte inngrepet for denne arten klarlegges, i samsvar med naturmangfoldloven § 24 første ledd bokstav c.
Ved vedtak etter annet lovverk, skal hensynet til arten og dens økologiske funksjonsområde ivaretas i
samsvar med denne forskriften.
§ 5. Handlingsplan
Det skal utarbeides handlingsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel eller andre typer
tiltak som er nødvendige for å ta vare på artens økologiske funksjonsområder.
§ 6. Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten har inngått avtale med, fortrinnsvis grunneier, kan iverksette tiltak i samsvar med naturmangfoldloven § 47, jf. § 24 andre ledd, for å opprettholde eller
oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er nødvendig for å sikre bevaring av arten.
§ 7. Forvaltningsmyndighet
Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet etter forskriften.
§ 8. Dispensasjon
Forvaltningsmyndigheten kan, etter søknad, gjøre unntak fra forbudene i § 3, § 4 andre ledd andre
punktum og § 4 tredje ledd, i samsvar med reglene i naturmangfoldloven § 24 femte ledd. Gjelder søknaden
flere fylker, behandles den av Miljødirektoratet.
Ved søknad om dispensasjon fra forskriften, kan forvaltningsorganet kreve at følgene av det planlagte
tiltaket for arten klarlegges, i samsvar med naturmangfoldloven § 24 første ledd bokstav c.
5
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§ 9. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks.
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Beslutningsgrunnlag for åpen
grunnlendt kalkmark i
boreonemoral sone
Bakgrunnsinformasjon
Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral vegetasjonssone omfatter jorddekt åpen naturmark på svært kalkrike bergarter under
skoggrensa. Naturtypen omfatter overganger mellom nakent berg
og skogsmark, der hvor grunt jordsmonn, tørke, sterk vindeksponering og saltsprut forhindrer trevekst. Den finnes på hyller og som
jorddekte arealer bl.a. i forsenkinger og sprekker i områder dominert av nakent berg og i overganger mellom nakent berg og skog.
Den dannes også langs kysten ved primær suksesjon etter landheving der hvor jordsmonnutvikling på berg foregår langsomt.
Naturtypen er begrenset til områder med kalkrik berggrunn og et
varmt og tørt klima og forekommer naturlig som små og fragmenterte forekomster i tilknytning til åpne og eksponerte kyst- og innsjønære områder.

Naturtypens reelle areal

2 km2

Antall forekomster NiN

167

Antall forekomster Naturbase

437

Småskalamosaikk er et trekk ved åpen kalkmark som danner grunnlag for et spesielt rikt artsmangfold på ofte
begrenset areal. Suksesjon/gjengroing gir på sikt endring av naturtypen til fastmarkskogsmark og arealtap av naturtypen. Rundt 100 rødlistede arter av karplanter, sopp, invertebrater, lav og moser er tilknyttet naturtypen.

Status
Naturtypen har status sårbar (VU) i Norsk rødliste for naturtyper 2011.
Beskrivelsen av arealinformasjon i Rødlistebasen 2011 er mangelfull, men det er angitt et totalareal på ca. 2 km2.
GIS-analysene viser et samlet areal på ca. 3 km2, men dette er sannsynligvis overestimert. Det er geografiske
mangler i NiN-kartleggingen, bl.a. er Oslo, Akershus og Telemark, som er kjerneområder for naturtypen, dårlig
dekket opp. Man kan også forvente noen forekomster i Rogaland. En kan derfor forvente et større samlet areal
enn 1,5 km2, som er kartlagt etter NiN. Et sted mellom 2 og 3 km2 er sannsynlig. Det antas at en stor del av forekomstene er kartlagt innenfor kjerneområdet, men det er vanskelig å anslå en prosentandel.
Mellom 50-60% av arealet med åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone ligger innenfor verneområder.

Påvirkningsfaktorer
Artsdatabankens liste over påvirkningsfaktorer er benyttet. Følgende påvirkningsfaktorer er viktige for naturtypen:

Påvirkningsfaktor 1*

PåvirkningsUtdypende beskrivelse
Tidsrom
Omfang
Styrke
faktor
Opphør/redu- Gjengroing er en naturlig prosess i en lang- Pågående Majoriteten Langsom,
sert drift > som suksesjon mot skogsmark, men også et
av foremen signifiBeite
resultat av reduksjon i beitepåvirkning, da
komstarea- kant redukmange av arealene med åpen grunnlendt
let påvirkes sjon (< 20 %
kalkmark i boreonemoral sone har vært be(50-90 %)
over 10 år)
nyttet til beite. Mye av arealtapet de siste
50 årene skyldes gjengroing.
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Påvirkningsfaktor 2

Påvirkningsfaktor 3

Påvirkningsfaktor 4

Påvirkningsfaktor 5

Påvirkningsfaktor 6

Påvirkningsfaktor 7

Påvirkningsfaktor 8

Fremmede ar- Fremmede arter er i dag et betydelig pro- Pågående Majoriteten Langsom,
ter > Konkur- blem i naturtypen, særlig i indre Oslofjord.
av foremen signifirenter
«Verstingene» er gravbergknapp, syrin og
komstarea- kant redukulike mispelarter, men det totale antallet
let påvirkes sjon (< 20 %
arter som er observert innen naturtypen er
(50-90 %) over 10 år)
svært høyt. De introduserte buskartene bidrar til gjenvoksningshastigheten i tillegg til
å konkurrere med stedegne arter.
Fremmede arSe over
Pågående Minoriteten Langsom,
ter > Påvirker
av foremen signifihabitatet
komstarea- kant reduklet påvirkes sjon (< 20 %
(< 50 %) over 10 år)
Rekreasjon/turisme

Naturtypen finnes praktisk talt bare i svært Pågående Hele foreLangsom,
viktige rekreasjonsområder og benyttes i
komstarea- men signifistort omfang til friluftsliv, både båtbasert
let påvirkes kant redukog regulær fotturisme. Dette medfører at
(> 90 %)
sjon (< 20 %
mange forekomster er sterkt påvirket av sliover 10 år)
tasje, noe som forsterkes av at naturtypen
er svært egnet som rasteplass/bålplass.
Presset er aller størst i Oslofjorden, men
også lokalt i Grenlandsområdet. For arealene ved Tyrifjorden og Mjøsa er denne
problematikken med noen unntak mindre
aktuell.
BoligbebygNaturtypen finnes i et av de største press- Pågående Minoriteten Langsom,
gelse/boligut- områdene i landet og er derfor svært atav foremen signifibygging
traktiv med hensyn til ulike utbyggingsforkomstarea- kant redukmål, inkludert helårsboliger, fritidsboliger
let påvirkes sjon (< 20 %
og industri-/næringsformål. Ned-bygging er
(< 50 %)
over 10 år)
årsak til en betydelig del av arealtapet de
siste 50 årene.
Turisme/reSe påvirkningsfaktor 5
Pågående Minoriteten Ubetydekreasjon (parav forelig/ingen
ker, idrettsankomstareanedgang
legg,
let påvirkes
stier/løyper
(< 50 %)
mm.)
Næringssalter Nitrogendeposisjonen i Oslofjordområdet Pågående Hele foreLangsom,
og organiske har siden 1980-tallet vært relativt konstant,
komstarea- men signifinæringsstof- noe mindre enn 1 kg/ha/år. Belastningen er
let påvirkes kant redukfer
avtagende innover Østlandet. Gjødslingsef(> 90 %)
sjon (< 20 %
fekten av dette må antas å ha betydning for
over 10 år)
en naturtype som i utgangspunktet er
svært næringsfattig, og bidra til økt gjengroingshastighet og økt risiko for invasjon av
introduserte arter med noe større krav til
nitrogen. Påvirkningsfaktoren er imidlertid
dårlig dokumentert.
Påvirker habi- De siste årtiene har det blitt påtagelig flere Pågående Majoriteten Langsom,
tatet (beite, sjøfuglkolonier, særlig med gjess og ender.
av foremen signifitråkk)
Dette medfører økt gjødslig av arealene og
komstarea- kant redukkolonisering av mer nitrofile plantearter,
let påvirkes sjon (< 20 %
både stedegne og introduserte. I tillegg bi(50-90 %)
over 10 år)
drar stedegne treslag, særlig ask og lønn, til
gjengroigen.
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Påvirkningsfaktor 9

Utvinning
(gruvedrift og
steinbrudd)

Påvirkningsfaktor 10

Industri/næringsutbygging

Påvirkningsfaktor 11

Infrastruktur
(veier, broer,
flyplasser
mm.)

Naturtypen ligger i et av de største press- Pågående Minoriteten Ubetydeområdene i landet og er derfor svært atav forelig/ingen
traktiv mhp. ulike utbyggingsformål, inklukomstareanedgang
dert både helårsboliger og fritidsboliger.
let påvirkes
Utbygging til industri-/næringsformål har
(< 50 %)
også bidratt til å redusere arealet av naturtypen.
Se påvirkningsfaktor 5
Kun histo- Minoriteten Langsom,
risk
av foremen signifikomstarea- kant reduklet påvirkes sjon (< 20 %
(< 50 %)
over 10 år)
Se påvirkningsfaktor 5
Pågående En ubetyde- Ubetydelig del av folig/ingen
rekomstnedgang
arealet påvirkes

*Påvirkningsfaktoren er ny i forhold til forrige rødlistevurdering.

Mål og nullalternativ
Målet for naturtypen er å beholde dagens rødlistekategori på Norsk rødliste for naturtypen i 2035, noe som tilsvarer sårbar (VU). Naturtypen er pr. 2011 listet som sårbar (VU). Hvis naturtypen skal få NT-status innen 2035
(som er 24 år fram i tid fra 2011), så må samlet reduksjon i areal i perioden 1995-2035 være på < 30 %. Nyere
anslag viser at arealtapet i perioden 1997-2014 er stort (> 50 %), og at ethvert tap av areal i den neste 30-årsperioden vil gi et samlet arealtap på > 50 % innenfor en vurderingsperiode på 50 år, slik at status på rødlista vil bli
forverret, ikke forbedret. Målet for naturtypen vil derfor være å sikre at statusen ikke forverres innen 2035. For å
nå målet må følgende delmål oppfylles:
Mål for naturtypen
Delmål 1

Naturtypeegenskap
Totalareal

Nullalternativ per
2035
50-60 % arealtap i perioden 1995-2035
Usikkert

< 50 % arealtap i perioden 1995-2035

Delmål 2

Antall lokaliteter

Ikke miste flere lokaliteter

Delmål 3

Tilstand

Degradering (abiotisk og biotisk) må ikke nå kriteriet
for VU, dvs. > 80 % av arealet med > 30 % relativ alvorlighet, eller > 50 % av arealet med > 50 % alvorlighet, eller > 30 % av arealet med > 80 % alvorlighet.

Målsetting per 2035 (hva må til)

> 50 % av arealet med
> 50 % alvorlighet

Kunnskapshull
Det er ikke foreslått prosjekter som vil dekke kunnskapshull for naturtypen, ut over eventuelle prosjekter om
kunnskapsinnhenting som er knyttet til tiltak.

Tiltak
For å nå delmålene vil følgende tiltak bidra i positiv retning. Tiltakene er beskrevet, og nåverdien av tiltakskostnader er beregnet for perioden fra tiltakene antas igangsatt (2019) og fram til 2035.
Tiltak
Tiltak
1
Tiltak
2

Navn

Beskrivelse

Skjøtsel

Fjerning av busker, kratt og småtrær for å
hindre/redusere gjengroing og, på sikt, arealtap. Iverksettes på de fleste lokaliteter.
BeAktuelle fremmede arter er gravbergknapp,
kjempelse
syrin, russesvalerot, filtarve, introduserte
av fremmispelarter, rynkerose, men til sammen er 40
mede arter høyrisikoarter og 78 fremmede karplanter registrert på åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone. Aktuelle tiltak vil være tildekking
med påfølgende restaurering, bruk av ryddesag
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Påvirknings- Varighet
faktor
av tiltak
1
Hvert 5. år

2 og 3

Flerårig

Nåverdi av tiltakskostnad
Kr 2 400 000

Kr 17 400 000
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Tiltak
3

Stans av
nedbygging
av gjenværende areal

Tiltak
4

Restaurering

Tiltak
5

Nyskapning
av habitat

med påfølgende bruk av plantevernmidler,
klippe, grave og levere til mottak og luking.
Et sentralt tiltak for naturtypen er å stanse
5, 6, 9, 10
arealtap til nedbygging. Mellom 40 og 50 % av
og 11
arealet med åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone ligger utenfor verneområder og
er dermed ikke sikret mot nedbygging.
Restaurering av åpen grunnlendt kalkmark
1, 5, 6, 9, 10
gjennom å åpne gjengrodde randsoner inneog 11
bærer hogst/rydding i randsonene og påfølgende skjøtsel. Kan gjennomføres i randsonen
på mange lokaliteter.
Det kan være aktuelt å legge opp til nyskapning 1, 5, 6, 9, 10
av naturtypen gjennom å fjerne jordsmonn og
og 11
sette i gang revegeteringstiltak på lokaliteter
med dypt jordsmonn på kalkrik berggrunn.

Trolig svært høye
kostnader

Kr 1 800 000

Kostnadene er
ukjente.

Tiltaksanalyse – tiltakspakker
Blant mulige tiltak som er listet ovenfor, er det identifisert fem tiltakspakker. Tiltakspakkene består av aktuelle
tiltak som til sammen gjør at målet nås med minst 50% sikkerhet.
Sannsynlighet for
måloppnåelse
95-100%

Tiltak som inngår i pakken
Tiltakspakke 1

Tiltak 1

Tiltak 2

Tiltak 3

Tiltakspakke 2

Tiltak 1

Tiltak 3

85-95%

Tiltakspakke 3

Tiltak 2

Tiltak 3

75-85%

Tiltakspakke 4

Tiltak 1

Tiltak 2

Tiltakspakke 5

Tiltak 1

Tiltak 2

75-85%
Tiltak 3

Tiltak 4

95-100%

Nåverdi av tiltakskostnad
kr 19 800 000 +
kostnader for tiltak 3
kr 2 400 000 +
kostnader for tiltak 3
kr 17 400 000 +
kostnader for tiltak 3
Kr 19 800 000
kr 21 600 000 +
kostnader for tiltak 3

Tilleggseffekter
Rundt 100 rødlistede arter er knyttet til naturtypen og vil ha en positiv effekt av gjennomførte tiltak.

Samlet vurdering og anbefaling av tiltak
Tiltakspakke 1 anbefales. Kombinasjonen av skjøtsel og bekjempelse av fremmede arter, samt stans av tap av
areal, bidrar til å sikre arealet av naturtypen og bedre tilstanden på arealet. Det er foreløpig kun beregnet kostnader ved skjøtsel (tiltak 1) og fjerning av fremmede arter (tiltak 2) i den anbefalte tiltakspakken. Tiltak 3 som
innebærer å hindre nedbygging/inngrep på lokaliteter med naturtypen, innebærer at dette arealet ikke kan benyttes til alternativ bruk/utbygging, og medfører dermed alternativkostnader. Kostnadene per arealenhet vil avhenge av hva som er faktisk alternativ bruk av arealet – det kan være alt fra ingen alternativ bruk (dvs. at alternativkostnaden er null), til svært verdifulle tomtearealer, som innebærer høye kostnader. For presise kostnadsanslag må man gå nærmere inn på hvor de aktuelle lokalitetene er lokalisert og hva som er alternativ bruk på
disse lokalitetene.
Det er betydelig forskjell i kostnad mellom tiltakspakke 1 og tiltakspakke 2, mens forskjell i sannsynlighet for måloppnåelse på de to tiltakspakkene er 5-10 %. For åpen grunnlendt kalkmark er det ikke vurdert som mulig å forbedre rødlistestatus med ett trinn innen 2035, målsetting er opprettholdelse av dagens rødlistestatus. Det vur-
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deres derfor som viktig at alle anbefalte tiltak blir igangsatt slik at naturtypen ikke får en forverring av rødlistestatus frem til 2035. Naturtypen regnes som et hotspot for arter og rundt 100 rødlistearter er knyttet til naturtypen. Tiltak i naturtypen vurderes å ha en positiv effekt for disse.

Aktuelle virkemidler
For å utløse tiltakspakken er aktuelle virkemidler beskrevet i tabellen under aktuelle.
Nr

Virkemiddel

Tiltak

Beskrivelse

Bidrag til måloppnåelse

11.1.3

Områdevern. (Naturreservat)

3

Aktuelt for deler av de områder
som i dag ikke er vernet. Aktuelt
areal er i størrelsen 100-300 daa
totalt.

12.3

Statlig erverv vern

3

Virkemiddelet dekker kostnader til
erstatning ved nytt vern.

12.4

Tiltak i verneområder.

1,2,3,4

Skjøtsel for ivaretakelse av verneformålet. Kostnader dekkes av
driftspost for verneområdeforvaltning.
Det må forventes behov for skjøtsel i en betydelig andel av vernet
areal.

11.3

Utvalgte naturtyper.

1, 2, 3,
4

12.1

Tilskuddsordning
for ville pollinerende insekter
Tilskot til truga naturtypar
(kap. 1420 post
82, underpost 2)
Tilskot til tiltak
mot framande,
skadelege organismar (Kap. 1400
post 76)
Ny driftspost –
trua natur

1, 2, 4,
5

UN gir en viss beskyttelse i forhold
til utbygging, samtidig er det knyttet tilskuddsordninger til naturtypen som kan bidra til ulike typer
skjøtsel.
Tilskuddsordningen kan gi tilskudd
til skjøtsel, restaurering og etablering.
Gjennom tilskuddsordningen kan
det gis støtte til restaurering.

Hovedvirkemiddel. Virkemiddelet vil omfatte en begrenset andel av oppgitt tiltak. Det vil imidlertid gi en sterk sikring
av de viktigste lokalitetene som i dag
ikke er vernet.
Supplerende virkemiddel. Må ses i sammenheng med virkemiddel 11.1.3 områdevern.
Hovedvirkemiddel. Virkemiddelet vil
være svært viktig for opprettholdelse av
tilstand i naturtypen. Virkemiddelet kan
kun benyttes innenfor verneområder,
men bidrar der i forhold til samtlige anbefalte tiltak.
Virkemiddelet vil omfatte vernet areal
som utgjør 50-60% av forekomstarealet.
Hovedvirkemiddel. UN vurderes som et
viktig virkemiddel utenfor verneområder. Det bidrar i forhold til alle anbefalte
tiltak. Virkemiddelet er aktuelt for samtlige forekomster utenfor verneområder.
Tilskuddsordninger kan benyttes, men
antas å ha begrenset relevans.

Miljøforvaltningens driftsmider

2

12.1

12.1

12.2.2

12.2.1

1

2

Gjennom tilskuddsordningen kan
det gis støtte til fjerning av fremmede arter.

1, 2

Det foreslås ny budsjettpost til bevaring av truet natur. For åpen
grunnlendt kalkmark bør kostnader
til skjøtsel og fjerning av fremmede
arter dekkes over budsjettposten.
Budsjettposten er aktuell for lokaliteter som ikke er vernet. Dette utgjør i dag 40-50 % av utbredelsesarealet.
Nedkjemping av fremmede organismer

5

Tilskuddsordningen kan benyttes, det
forventes imidlertid et svært begrenset
antall søknader på aktuelle tiltak.
Tilskuddsordningen kan bidra men det
forventes få relevante søknader. Skjøtsel
er også kompetansekrevende og det er
liten sikkerhet for kvalitet på gjennomføringen.
En ny budsjettpost for å kunne gå aktivt
inn i denne typen områder vil være av
stor betydning for måloppnåelsen. Eksisterende tilskuddsordninger vil i liten
grad bidra med en forutsigbar skjøtsel av
høy faglig kvalitet.

Budsjettposten kan benyttes mot fremmede organismer. Tiltak mot fremmede
arter vurderes som viktig. For å sikre god
samordning mellom skjøtsel og bekjempelse av fremmede arter anbefales
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det imidlertid at bekjempelse av fremmede arter gjennomføres med virkemiddel 12.2.2.

Samlet vurdering og beskrivelse av virkemiddelpakke
Det er identifisert virkemidler som kan sikre gjennomføring av anbefalt tiltakspakke.

Det anbefales at sikring av areal gjennomføres ved vern av de viktigste områdene og utvalgt naturtype
for øvrige lokaliteter. Skjøtsel og bekjempelse av fremmede arter i verneområder anbefales gjennomført
av forvaltningsmyndighet ved bruk av budsjettpost for drift av verneområder. Utenfor verneområder anbefales det bruk av ny budsjettpost/driftspost for ivaretakelse av truet natur.
For å sikre areal anbefales vern som naturreservat av de viktigste områdene. Øvrige lokaliteter anbefales sikret
ved å gi naturtypen status som utvalgt naturtype.
Innenfor verneområder er forvaltningsmyndigheten ansvarlig for gjennomføring av skjøtsel, og kostnader dekkes
over budsjettpost for drift av verneområder. Utenfor verneområder kan det i dag benyttes ulike tilskuddsposter.
Åpen grunnlendt kalkmark er en naturtype av svært begrenset utbredelse og det er kompetansekrevende skjøtsel som skal gjennomføres. For områder utenfor verneområder er det stor usikkerhet knyttet til muligheter for
gjennomføring av skjøtsel og kvalitet ved gjennomført arbeid. For åpen grunnlendt kalkmark er det behov for
forutsigbar og planlagt skjøtsel og det kan ikke forventes at dette gjennomføres av frivillige med støtte fra tilskuddsordninger. Det anbefales derfor et nytt virkemiddel i form av ny budsjettpost direkte rettet mot bevaring
av truet natur. Dette vil sikre en god styringseffektivitet for gjennomføring av aktuelle tiltak.
En betydelig del av kostnaden er bekjempelse av fremmede arter. For å nå angitt måloppnåelse må dette tiltaket
iverksettes så raskt som mulig. En utsettelse av gjennomføringen kan også føre til økte kostnader som følge av at
fremmede arter har økt populasjonsstørrelsen i lokalitetene. Det pågår et arbeid med prioritering av denne typen tiltak. Det vises i den forbindelse til NIBIO rapport nr. 4/92/2018. Det anbefales at bekjempelse av fremmede arter dekkes av ny budsjettpost, dette for å sikre god samordning med gjennomføring av skjøtsel. Det er
imidlertid også mulig å bruke post 1420.21, men det er ikke anbefalt her.
Rødlistestatus for naturtypen var i 2011 VU (sårbar) og det er en negativ utvikling for naturtypen. Sikring av areal
ved vern og UN bør prioriteres høyt.

Anbefalt virkemiddelpakke
Nr

Virkemiddel

11.1.3

Områdevern (Naturreservat).

12.3

Statlig erverv vern.

12.4

Tiltak i verneområder

11.3

Utvalgt naturtype (UN).

12.2.2

Ny budsjettpost. Tiltak til bevaring av truet natur.

Sannsynlighet for måloppnåelse
Tilleggseffekter utover endret
Rødlistestatus

95-100 % (Beholde nåværende rødlistestatus (VU), unngå
nedgang)
Vern vil også til målsettingen om et representativt vern av
norsk natur. Rundt 100 rødlistede arter er knyttet til naturtypen og vil ha en positiv effekt av gjennomførte tiltak.
6
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Kostnader

20 mill kr til skjøtsel og bekjempelse av fremmede arter
+
"trolig svært høye kostnader" for stans av nedbygging av gjenværende areal (alternativkostnader)*
*Se forklaring og usikkerhet knyttet til dette i hoveddokumentet

Forbehold
Landbruksdirektoratet: Landbruksdirektoratet er ikke negativ til at åpen grunnlendt kalkmark i borenemoral
sone foreslås som utvalgt naturtype, men forutsetter at det utredes videre hvilke konsekvenser en slik utvelgelse
vil ha for landbruket og andre sektorer. Dette må tillegges vekt ved den endelige beslutningen. Videre må naturtypen være tydelig avgrenset og mulig å kartfeste på en slik måte at det er enkelt for kommune og grunneier å
forholde seg til den.
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Beslutningsgrunnlag for
olivinskog
Bakgrunnsinformasjon
Olivinskog omfatter skog på ultramafiske (ultrabasiske) bergarter,
bestående av magnesium-silikater. Disse bergartene er gjerne betegnet som serpentin eller olivinstein (ofte kalt "raudberg" pga. forvitring som gir røde jernoksider).
Olivinskog i Norge opptrer stort sett som olivinfuruskog, og disse
har en meget begrenset utbredelse; i hovedsak på Sunnmøre. De rikeste av disse er karakterisert ved forekomst av en del kravfulle arter som også opptrer i kalkskog. I tillegg opptrer en del olivinspesialister som blankburkne og brunburkne. Det kan forekomme bjørkeskog på olivin. Men slik skog har trolig noe tykkere jordsmonn og
blir i mindre grad påvirket av olivinberget. Det er usikkert om disse
skiller seg fra bjørkeskog på andre bergarter.

Naturtypens reelle areal

ca. 15 km2

Antall forekomster NiN

3

Antall forekomster Na-

23

turbase
Olivin(furu)skog opptrer på små, oppstikkende koller og rygger.
Bergarten er ofte nokså oppsprukket, med en del kjemisk forvitring,
Andre kilder (rapporter)
ca. 12
og de rikeste typene opptrer som sesongfuktige utforminger der sigevann/grunnvann kommer til overflaten. De fleste olivin-spesialistene opptrer på eksponerte bergflater og
langs stier og tråkk. Olivin-berget har gjerne et høyt innhold av tungmetaller, som reflekteres i egne tungmetalltolerante raser av en del karplanter, mens en del arter, særlig lavarter, uteblir ettersom de ikke tåler slike høye
konsentrasjoner av tungmetaller. Vegetasjonsdekket kan derfor være nesten manglende i rasmarker og på bergflater. Olivin(furu)skogene opptrer i oseaniske områder med sterk og rask humusdannelse. Viktige økologiske
prosesser for opprettholdelse av naturtypen vil være bl.a. opprettholdelse av et tynt jordsmonn med fravær/lite
akkumulering av organisk humus.

Status
Naturtypen har status sterkt truet (EN) i Norsk rødliste for naturtyper 2011.
Olivin(furu)skog har et sterkt tyngdepunkt på Sunnmøre-Nordfjord, og disse områdene er godt undersøkt. Siden
er det funnet enkelt-forekomster på Lindås (Hordaland), Brønnøy (Nordland) og Alta samt Pasvik (Finnmark).
Olivinkollene opptrer veldig spredt, og det kan finnes ytterligere områder i andre regioner som er oversett. Det
kartlagte arealet utgjør i dag 7 km2, mens det reelle arealet antakeligvis er på ca. 15 km2. Utforming med gran på
olivin finnes ved Røros, og utforming med bjørk skal finnes i Nordland, men disse er ikke undersøkt, og det er
usikkert om de kan skilles fra andre skogtyper på ikke-ultramafisk grunn. Det foreligger to NiN-registrering fra
Oslo-området, men disse er ikke inkludert i dette kunnskapsgrunnlaget. De bør undersøkes i felt før de eventuelt
inkluderes. Utenfor Norge finnes knapt olivinfuruskog og annen olivinskog dokumentert, og naturtypen virker
generelt å være meget sjelden.

Påvirkningsfaktorer
Artsdatabankens liste over påvirkningsfaktorer er benyttet. Følgende påvirkningsfaktorer er viktige for naturtypen:

Påvirkningsfaktor 1
Påvirkningsfaktor 2

PåvirkningsUtdypende beskrivelse
Tidsrom Omfang
faktor
Utbygging/ut- Arealtap særlig pga. bergverksdrift, der- Pågående
>30%
vinning
nest utbygging (veier)
Åpne hogst- Bestandsskogbruk med flatehogst påvir- Pågående
>20%
former
ker olivinskogen på en omfattende

Styrke
Rask reduksjon
(>20% over 10 år)
Rask reduksjon
(>20% over 10 år)
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Opphørt/redusert drift

Påvirkningsfaktor 3

måte som vanligvis avviker fra naturlige
forstyrrelser som skogbrann, både ved
sterkt endrete lysforhold under gjengroing, og ved redusert effekt av bergarten
på vegetasjonen gjennom akkumulering
av organisk materiale i form av hogstavfall, slik at f.eks. olivinarter utarmes.
Tilgroing/fortetning pga. opphørt hevd Pågående
som beiteskog eller parkmessig skjøtsel

>30%

Langsom, men signifikant reduksjon
(<20% over 10 år)

Mål og nullalternativ
Målet for naturtypen er å gå ned én rødlistekategori på Norsk rødliste for naturtyper i 2035, noe som tilsvarer
sårbar (VU). For å nå målet må følgende delmål oppfylles:
Mål for naturtypen
Delmål 1
Delmål 2

Naturtypeegenskap
Forekomstareal og
antall lokaliteter
Skogens tilstand

Målsetting per 2035 (hva må til)

Nullalternativ per 2035

Sterkt redusert arealtap og tap av Fortsatt akselerert arealtap og tap av lolokaliteter.
kaliteter på >20%
Tilstandsreduksjon < 30% i perioTilstandsreduksjon > 30% i perioden
den 1985 - 2035
1985 - 2035

Kunnskapshull
Det er ikke foreslått prosjekter som vil dekke kunnskapshull for naturtypen, ut over eventuelle prosjekter om
kunnskapsinnhenting som er knyttet til tiltak.

Tiltak
For å nå delmålene vil følgende tiltak bidra i positiv retning. Tiltakene er beskrevet, og nåverdien av tiltakskostnader er beregnet for perioden fra tiltakene antas igangsatt (2019) og fram til 2035.
Tiltak
Tiltak 1

Tiltak 2

Tiltak 3

Navn

Beskrivelse

Stans av utvinning
(bergverksdrift)

Alle A-lokaliteter av olivinfuruskog må sikres mot inngrep. De fleste av disse bør gis
en streng sikring. I dag er ingen forekomster av olivinfuruskog gitt en streng sikring
gjennom vern. Minst 15 forekomster/lokaliteter bør gis en strengere sikring enn i dag,
totalt 500 daa.
Skjøtsel/ Skjøtselsplaner: Tynning/rydding/avstandsRestaureregulering i ensaldrede bestander som er
ring
under fortetting. Fjerning/brenning av hogstavfall. Re-innføring av beitedyr. Tiltaket
gjelder minst fem lokaliteter, totalt 200
daa.
SuppleFortsettelse av dagens utvalgskartlegging.
rende kartMålsetting: Uttømmende kartlegging av
legging
større, viktige kjerneområder med olivinberg, samt en systematisk gjennomgang og
felt-sjekk av alle olivin-/serpentinforekomster etter geologisk kart, herunder lokaliteter med dårlig økologisk tilstand.
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Påvirkningsfaktor
1

Varighet av
tiltak
Engangs

Nåverdi av tiltakskostnad
Trolig middels
til høye kostander

1, 2 og 3

Primært engangstiltak. Resultat-kontroll
- i begynnelsen hvert 5.
år.
2 uker hvert
år i 5 år

Kr 550 000

1, 2 og 3

Kr 140 000
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Tiltaksanalyse – tiltakspakker
Blant mulige tiltak som er listet ovenfor, er det identifisert tre tiltakspakker. Tiltakspakkene består av aktuelle
tiltak som til sammen gjør at målet nås med minst 50% sikkerhet.
Tiltak som inngår i pakken
Tiltakspakke 1

Tiltak 1

Tiltak 2

Tiltakspakke 2

Tiltak 1

Tiltak 2

Tiltakspakke 3

Tiltak 1

Tiltak 3

Sannsynlighet for
måloppnåelse
85%-95%

kr 690 000 + kostnader for tiltak 1

75%-85%

kr 550 000 + kostnader for tiltak 1

50%-75%

Trolig middels til høye kostander

Nåverdi av tiltakskostnad

Tilleggseffekter
Truede arter tilknyttet naturtypen er brunburkne (VU) og fagervokssopp (EN). Det finnes videre en rekke nær
truede "olivinarter", slike som glatt storpigg.

Samlet vurdering og anbefaling
Tiltakspakke 1 anbefales. Tiltak 1, sikring mot arealtap, er viktigst. Tiltak 2 er viktig for å etterligne tidligere hevd,
og unngå tett skogbilde etter tidligere hogster. Samtidig må supplerende kartlegging intensiveres for å få mer
kunnskap om hvor avdempende tiltak skal settes inn. Vi vil derfor anbefale at man går inn for tiltakspakke 1 med
streng sikring av noen lokaliteter kombinert med skjøtselsplaner for noen lokaliteter, samt økt kartlegging.

Aktuelle virkemidler
For å utløse tiltakspakken er aktuelle virkemidler beskrevet i tabellen under aktuelle.
Nr

Virkemiddel

Tiltak

Beskrivelse

Bidrag til måloppnåelse

11.1.3

Områdevern. (Naturreservat)

1

Ingen forekomster med olivinskog
er pr. dato vernet. Det er behov for
vern av 15 lokaliteter med totalt
areal ca. 500 daa.

12.3

Statlig erverv vern.
(kap/post 1420.35)

1

Virkemiddelet dekker kostnader til
erstatning ved nytt vern.

12.3

Statlig erverv vern
(Kartlegging i skogvernarbeidet
Kap/post 1420.35.)

3

Det er behov for ytterligere kartlegging av forekomster. Dette foreslås gjennomført som del av skogvernet og kartlegging av prioriterte
skogtyper

12.4

Tiltak i verneområder. (Kap./post
1420.31.)

2

11.3

Utvalgt naturtype.

1, 2

12.1

Tilskudd til truede
arter og naturtyper (kap. 1420
post 82, underpost
2)

2

Skjøtsel for ivaretakelse av verneformålet. Kostnader dekkes av
driftspost for verneområdeforvaltning.
Hensynsregel for offentlige beslutninger. Det er knyttet tilskuddsordninger til naturtypen som kan bidra
til ulike typer skjøtsel.
Gjennom tilskuddsordningen kan
det gis støtte til restaurering og
skjøtsel.

Hovedvirkemiddel. Virkemiddelet vil ivareta en viktig del av naturtypen. Vern gir
også hjemmel til gjennomføring av skjøtsel for å ivareta verneformålet. Vern vil
inngå som del av frivillig vern av skog.
Det er knyttet svært stor usikkerhet til
mulighet for å oppnå enighet om vern.
Supplerende virkemiddel. Må ses i sammenheng med virkemiddel 11.1.3 områdevern.
Supplerende virkemiddel. Virkemiddelet
er viktig for å oppnå vern av de viktigste
lokaliteter og kjennskap til øvrige. God
oversikt over lokaliteter er også viktig
dersom virkemiddelet utvalgt naturtype
blir benyttet.
Supplerende virkemiddel. I den grad det
er mulig å oppnå vern av områder vil
skjøtsel kunne bidra positivt til bevaring
av naturtypen.
Hovedvirkemiddel. UN vurderes som et
viktig virkemiddel utenfor verneområder. Virkemiddelet er aktuelt for samtlige forekomster.
Supplerende virkemiddel. Virkemiddelet
kan bidra i forhold til tiltak 2.
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62

Tilskudd til miljøtiltak i skogbruket

2

Tilskudd til miljøtiltak i skogbruket
kan benyttes for gjennomføring av
tynning/rydding/avstandsregulering. Det er behov for utvikling av
veiledningsmateriell for bevisstgjøring om behov for tidlig avstandsregulering og for utvikling av miljøelementer.

Hovedvirkemiddel. Virkemiddelet vurderes som sentralt for å få gjennomført
tynning/rydding/avstandsregulering i
ensaldrete bestander.

Samlet vurdering og beskrivelse av virkemiddelpakke
Det er identifisert virkemidler som kan sikre gjennomføring av anbefalt tiltakspakke.

Det anbefales at sikring av areal gjennomføres ved vern av de viktigste områdene og utvalgt naturtype
for øvrige lokaliteter. Utvalgt naturtype vil både bidra til en sikring av arealene og det gir adgang til å
søke tilskudd for gjennomføring av skjøtsel. Skogbrukets tilskuddsordninger er også aktuelt for å bidra til
at skjøtsel gjennomføres. Det vurderes som hensiktsmessig å gjennomføre kartlegging som del av skogvernarbeidet.
For å begrense arealreduksjonen anbefales vern av de viktigste lokalitetene. For vern av skog er det ordningen med frivillig vern på privat grunn som er aktuell. Det har vært forsøkt å få til frivillig vern av olivinskog, men dette har ikke lyktes. Det er dermed svært stor usikkerhet knyttet til bruk av virkemiddelet. Det
vurderes av den grunn som nødvendig at naturtypen gis status som "utvalgt naturtype", dette vil sikre en
særskilt vurdering før søknadspliktige tiltak godkjennes. Som del av videre arbeid med vern av naturtypen
anbefales det at kartlegging gjennomføres som del av pågående kartlegginger i skogvernarbeidet.
Skogbruk er en av flere påvirkningsfaktorer. En gjennomgang av registrerte nøkkelbiotoper i skogbruket og
forekomster av olivinskog i naturbase viser at det ikke er sammenfall. Ved at naturtypen blir gitt status som
utvalgt naturtype vil den bli satt av som nøkkelbiotop i skogbruket, det vil også være meldeplikt for skogbrukstiltak jf. Nml §54.
Det er behov for skjøtsel av naturtypen og gjennom tilskuddsordning for truete arter og naturtyper og gjennom skogbrukets tilskudd til miljøtiltak i skogbruket er det i dag muligheter for å få tilskudd for gjennomføring av tiltak. Status for naturtypen viser imidlertid at det er behov for ytterligere virkemiddel for å dekke
behovet.
Det er stor usikkerhet knyttet til hvordan aktuelle virkemidler kan sikre gjennomføring av anbefalt tiltakspakke. Det har tidligere vært forsøkt å få til vern av arealer uten at dette har lyktes, status som utvalgt naturtype gir ikke noe vern, men er en hensynsregel som kan ha en viss positiv effekt på ivaretakelse av areal.
Det er imidlertid usikkert om dette er tilstrekkelig. Tilsvarende er det stor usikkerhet knyttet til gjennomføring av skjøtsel på aktuelle lokaliteter. Det er i dag tilskuddsordninger som kan benyttes for ivaretakelse av
naturtypen, men det gjennomføres i begrenset grad nødvendige tiltak. For tiltakspakken er det gitt en sannsynlighet for måloppnåelse på 85-95%. Det vurderes ikke som sannsynlig med en slik måloppnåelse gitt de
virkemidler som foreslås. Sannsynlighet for måloppnåelse vurderes til 75-85%.
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Anbefalt virkemiddelpakke
Nr

Virkemiddel

11.1.3

Områdevern (Naturreservat)

12.3

Statlig erverv vern. (Kap/post 1420.35)

12.3

Statlig erverv vern (Kartlegging i skogvernarbeidet. Kap/post 1420.35.)

11.3

Utvalgt naturtype

12.1

Tilskudd til truede arter og naturtyper (kap. 1420 post 82, underpost 2)

62

Tilskudd til miljøtiltak i skogbruket

Sannsynlighet for måloppnåelse

75-85% (Forbedre rødlistestatus med ett trinn fra EN til VU)

Tilleggseffekter utover endret
Rødlistestatus

Truede arter tilknyttet naturtypen er brunburkne (VU) og fagervokssopp (EN). Det finnes videre en rekke nær truede "olivinarter", slike som glatt storpigg.

Kostnader

kr 690 000 + kostnader for tiltak 1*

*Se forklaring og usikkerhet knyttet til dette i hoveddokumentet

Forbehold
Landbruksdirektoratet: Landbruksdirektoratet er ikke negativ til at olivinskog foreslås som utvalgt naturtype,
men forutsetter at det utredes videre hvilke konsekvenser en slik utvelgelse vil ha for landbruket og andre sektorer. Dette må tillegges vekt ved den endelige beslutningen. Videre må naturtypen være tydelig avgrenset og mulig å kartfeste på en slik måte at det er enkelt for kommune og grunneier å forholde seg til den.
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7. februar 2020

Høring av forslag til lovendringer – enkelte unntak fra taushetsplikten og
utvidelse av varslingsplikten til Statens undersøkelseskommisjon
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i helsepersonelloven
og lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten mv. I
høringsnotatet er det samlet flere separate lovforslag knyttet til forskjellige problemstillinger.
Departementet foreslår å lovfeste helseforetakenes plikt til å opprette kliniske etikkomitéer og
videre en hjemmel for i særlige tilfeller å dele ellers taushetsbelagte opplysninger med
medlemmene i en klinisk etikkomité uten at det foreligger samtykke fra pasienten. Dette vil
være saker hvor det er behov for bred etisk drøfting, men hvor det kan være vanskelig eller
ikke mulig å innhente samtykke fra pasienter. Se forslaget i kapittel 2.
I tillegg foreslår departementet å lovfeste et tydelig unntak fra taushetsplikten for Statens
helsetilsyns underretning om tilsynsreaksjoner til andre forvaltningsorganer i Norge og
utlandet. Slik gjensidig utveksling av opplysninger er avgjørende for å kunne forhindre at
helsepersonell fortsetter å gi uforsvarlig helsehjelp etter at de har mistet eller fått begrenset
godkjenning i et annet land. Se forslaget i kapittel 3.
Departementet foreslår videre at varslingsplikten til Statens undersøkelseskommisjon for
helse- og omsorgstjenesten (Ukom) utvides til å omfatte alle virksomheter som yter helse- og
omsorgstjenester. Dette innebærer at også den kommunale helse- og omsorgstjenesten, den
offentlige tannhelsetjenesten og private tilbydere av helse- og omsorgstjenester vil få plikt til
å varsle Ukom om alvorlige hendelser. Varslingsplikten til Ukom vil tilsvare varslingsplikten til
Statens helsetilsyn. Se forslaget i kapittel 4.
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Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
postmottak@hod.dep.no

Kontoradresse
Teatergt. 9
www.hod.dep.no

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

Avdeling
Helserettsavdelingen

Saksbehandler
Pia Grude
22 24 84 16

Departementet ber om merknader til forslagene innen 7. mai 2020. Uttalelser er som
hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.
Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt gjennom departementets side for høringer.
Det er mulig å registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Det er også
anledning til å sende høringssvar uten å registrere seg.
Alle kan avgi høringsuttalelser. Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør
sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.
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Kari Sønderland (e.f.)
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1 Innledning
I dette høringsnotatet foreslår Helse- og omsorgsdepartementet enkelte unntak fra
taushetsplikten i helsepersonelloven og en utvidet varslingsplikt til Statens
undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten.
Departementet foreslår å lovfeste helseforetakenes plikt til å opprette kliniske
etikkomitéer og videre en hjemmel for i særlige tilfeller å dele ellers taushetsbelagte
opplysninger med medlemmene i en klinisk etikkomité uten at det foreligger samtykke fra
pasienten. Dette vil være saker hvor det er behov for bred etisk drøfting, men hvor det kan
være vanskelig eller ikke mulig å innhente samtykke fra pasienter. Se forslaget i kapittel
2.
I tillegg foreslår departementet å lovfeste et tydelig unntak fra taushetsplikten for Statens
helsetilsyns underretning om tilsynsreaksjoner til andre forvaltningsorganer i Norge og
utlandet. Slik gjensidig utveksling av opplysninger er avgjørende for å kunne forhindre at
helsepersonell fortsetter å gi uforsvarlig helsehjelp etter at de har mistet eller fått
begrenset godkjenning i et annet land. Se forslaget i kapittel 3.
Departementet foreslår videre at varslingsplikten til Statens undersøkelseskommisjon for
helse- og omsorgstjenesten ved alvorlige hendelser utvides til å omfatte alle virksomheter
som yter helse- og omsorgstjenester. Dette innebærer at også den kommunale helse- og
omsorgstjenesten, den offentlige tannhelsetjenesten og private tilbydere av helse- og
omsorgstjenester vil få plikt til å varsle Ukom om alvorlige hendelser. Varslingsplikten til
Ukom vil tilsvare varslingsplikten til Statens helsetilsyn etter lov 15. desember 2017 nr.
107 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv § 6. Se forslaget i kapittel 4.
I kapittel 5 er utkast til endringene i lovbestemmelsene tatt inn.

2 Adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger med
kliniske etikkomité
Departementet foreslår å lovfeste helseforetakenes plikt til å opprette kliniske
etikkomitéer og videre en hjemmel for at det i særlige tilfeller kan utleveres ellers
taushetsbelagte opplysninger til komitéene uten at det foreligger samtykke fra pasienten.
Dette vil være saker hvor det er behov for bred etisk drøfting, men hvor det kan være
vanskelig eller ikke mulig å innhente samtykke fra pasienten. Dette vil spesielt være
aktuelt når de som behandler pasienten, ønsker drøfting med komitéen i akuttsituasjoner. I
slike tilfeller skal opplysningene gis uten personidentifiserbare kjennetegn.

2.1 Nærmere om kliniske etikkomitéer
I statsbudsjettet for 2003 fremgikk det at Helse- og omsorgsdepartementet forutsatte at de
regionale helseforetakene i 2003 prioriterte opprettelsen av kliniske etikkomitéer ved sine
sykehus. De regionale helseforetakene opprettet som følge av dette en klinisk etikkomité
ved hvert helseforetak. Det er også opprettet klinisk etikkomité ved de private ideelle
sykehusene som har langsiktig driftsavtale med et regionalt helseforetak, blant annet

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS, Diakonhjemmet Sykehus, AS Haraldsplass
Diakonale Sykehus AS og Revmatismesykehuset Lillehammer. De kliniske etikkomitéene
ved de private ideelle sykehusene er etablert og arbeider i samsvar med de samme
føringene som de kliniske etikkomitéene ved helseforetakene.
I 2007 og 2008 ble de regionale helseforetakene pålagt å sørge for at det ble etablert
ledelsesforankrede kliniske etikkomitéer i alle helseforetakene og at disse ble sikret
nødvendige rammer og ressurser. I tillegg skulle tverrfaglig spesialisert behandling av
rusmiddelavhengige inkluderes i ansvarsområdet til komitéene.
Det ble i 2011 utarbeidet et nasjonalt mandat for de kliniske etikkomitéene hvor det
fremgår at de skal være frittstående og uavhengige. Komitéene skal bidra til økt bevissthet
og kompetanse om verdispørsmål knyttet til pasientbehandling og bidra til økt forståelse
av forholdet mellom klinisk-etiske problemstillinger og spørsmål knyttet til ressursbruk og
prioriteringer i helseforetakene.
Medlemmene oppnevnes av daglig leder. Det følger av mandatet at komitéene skal være
bredt tverrfaglig sammensatt og ha med kliniske beslutningstakere. Videre bør komitéene
som minimum ha med en brukerrepresentant, et medlem med kompetanse i medisinsk
etikk og et medlem med helserettslig kompetanse. Komitéene har faste møter og kan i
tillegg møte på kort varsel i hastesaker. De kliniske etikkomitéene mottar saker fra de
ansatte og på mange steder kan også pasienter og pårørende melde inn saker. I all
hovedsak behandler komitéene tre type saker; akutte pågående saker, refleksjon i etterkant
av en sak, eller aktuelle etiske spørsmål som pasienter, helsepersonell eller utvalget selv
ønsker å få belyst.
En drøfting i komitéen skal bidra til å analysere og klargjøre ulike perspektiv og verdier i
komplekse etiske dilemma, slik at de berørte parter sammen med komitéen finner frem til
akseptable løsninger. Den kliniske etikkomitéen er ikke et klageorgan og har ingen
sanksjonsmyndighet. Komitéen har heller ingen beslutningsmyndighet i avgjørelser av
medisinsk art, men er rådgivende og en beslutningsstøtte for dem som har
behandlingsansvaret. Dersom en klinisk etikkomité blir spurt om råd, vil en anbefaling
således ikke være bindende. At en konkret sak har vært drøftet i komitéen, bør fremgå av
pasientens journal.
Universitetet i Oslo ved Senter for medisinsk etikk fikk i 2011 ansvaret for nasjonal
koordinering og fagutvikling av de kliniske etikkomitéene.

2.2 Gjeldende rett
2.2.1 Plikt til å opprette kliniske etikkomitéer
Det er i dag ikke lovfestet en plikt til å opprette kliniske etikkomitéer. Helse- og
omsorgsdepartementet har imidlertid gjennom styringsdokumenter pålagt de regionale
helseforetakene å opprette kliniske etikkomitéer ved sine helseforetak. De regionale
helseforetakene har fulgt dette opp og etablert kliniske etikkomitéer ved helseforetakene
og ved de private ideelle sykehusene som har langsiktige driftsavtaler med regionalt

helseforetak. I 2011 ble det laget et nasjonalt mandat for kliniske etikkomiteer i
helseforetak hvor formål, organisering, sammensetning og oppgavene er nærmere
beskrevet. Det vises for øvrig til kapittel 2 hvor mandatet er nærmere omtalt.
2.2.2 Retten til privatliv
2.2.2.1 Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8
Det følger av Grunnloven § 102 at «Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og
familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon».
Alle har rett til respekt for privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Staten
skal sikre et vern om den personlige integritet. Utlevering og bruk av helseopplysninger
vil i denne sammenheng vurderes som et inngrep i den personlige integritet.
Grunnlovsbestemmelsen kom inn ved grunnlovsreformen i 2014, og gir ikke anvisning på
noen adgang til eller vilkår for å gjøre inngrep i rettigheten. Grunnloven § 102 har
imidlertid klare likhetsrett med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel
8 og må tolkes i lys av denne, jf. Rt. 2015 side 93.
EMK artikkel 8 beskytter retten til privatliv, og lyder i norsk oversettelse:
«Art. 8. Retten til respekt for privatliv og familie
1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet
unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av
hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlig trygghet eller landets økonomiske velferd, for å
forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte
andre rettigheter og friheter.»
Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 8 og den norske Grunnloven § 102 slår
fast at privatliv og familieliv er en menneskerettighet. Det fremgår midlertid av EMK
artikkel 8 (2) at retten til personvern ikke er absolutt. Inngrep i personvernet kan bare skje
når det er i samsvar med loven og det er nødvendig i et demokratisk samfunn for eksempel
for å beskytte helse. Det stilles krav om klar lovhjemmel og proporsjonalitet
(forholdsmessighet). Videre skal rettssikkerhetskrav tilgodeses, inkludert kravet til
presisjon i bestemmelsen slik at inngrepet er forutsigbart.
2.2.2.2 Personvernforordningen, personopplysningsloven og pasientjournalloven
Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) av 15. juni 2018 nr.
38 gjennomfører i norsk rett Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27.
april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av
personopplysninger (GDPR). Fra 20. juli 2018 trådte loven i kraft. Den nye loven
inneholder en inkorporasjonsbestemmelse som gjør personvernforordningen til norsk rett.
I tillegg inneholder loven enkelte lovbestemmelser som supplerer eller gjør unntak fra
personvernforordningen.

Etter personopplysningsloven § 2 gjelder loven og personvernforordningen ved helt eller
delvis automatisert behandling personopplysninger og ved ikke-automatisert behandling
av personopplysninger som inngår i eller skal inngå i et register. Etter

personvernforordningens artikkel 4 nr. 1 er personopplysninger enhver opplysning om en
identifisert eller identifiserbar fysisk person. Helseopplysninger er en form for
personopplysninger. I pasientjournalloven er helseopplysninger definert som
"personopplysninger om en fysisk persons fysiske eller psykiske helse, herunder om ytelse
av helsetjenester, som gir informasjon om vedkommendes helsetilstand, jf.
personvernforordningen artikkel 4 nr. 15". Etter artikkel 4 nr. 6 er et register enhver
strukturert samling av personopplysninger som er tilgjengelig etter særlige kriterier, enten
samlingen er plassert sentralt, er desentralisert eller spredt på et funksjonelt eller
geografisk grunnlag.
Tilgjengeliggjøring og annen behandling av helseopplysninger i pasientjournaler reguleres
av lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)
av 20. juni 2014 nr. 42. Det følger av pasientjournalloven § 5 at personvernforordningen
og personopplysningsloven gjelder for behandling av helseopplysninger i pasientjournaler.
Forordningens generelle regler om behandling av personopplysninger kommer dermed til
anvendelse for slik behandling av personopplysninger, blant annet helseopplysninger. Her
nevnes de viktigste reglene som gjelder ved tilgjengeliggjøring av slike opplysninger.
Alminnelige vilkår for behandling følger av artikkel 5. Denne artikkelen angir de
grunnleggende vilkårene for adgangen til å behandle helseopplysninger og andre
personopplysninger: a) lovlighet, rettferdighet og åpenhet, b) formålsbegrensning, c)
dataminimering, d) riktighet, e) lagringsbegrensning, og f) integritet og konfidensialitet.
Disse prinsippene skal legges til grunn ved all behandling, blant annet tilgjengeliggjøring
av helseopplysninger.
Det vil også være andre vilkår i forordningen som må oppfylles ved behandling av
helseopplysninger. Særlig viktige er artikkel 6 om vilkårene for at behandlingen av
personopplysninger skal være lovlig og artikkel 9 om unntaket fra forbudet mot
behandling av særlige kategorier personopplysninger som blant annet helseopplysninger.
Lovlighet, rettferdighet og åpenhet

At behandlingen av opplysningene skal være lovlig innebærer at behandlingen må ha et
rettslig grunnlag, jf. artikkel 6 og 9. Behandlingen vil bare være lovlig dersom minst ett av
de alternative vilkårene i artikkel 6 om behandlingens lovlighet er oppfylt (rettslig
grunnlag).
Blant annet gjelder dette dersom behandlingen er basert på samtykke (bokstav a) eller
dersom behandlingen er nødvendig av hensyn til vesentlige samfunnsinteresser (bokstav
e).
Forordningen gir direkte hjemmel til å behandle opplysninger for en del tilfeller, blant
annet dersom det foreligger samtykke. I noen tilfeller kreves det i tillegg nasjonal
lovgivning (supplerende rettsgrunnlag), blant annet dersom behandlingsgrunnlaget er
bokstav e. Vedtak etter helsepersonelloven om dispensasjon fra taushetsplikten kan gi et
slikt grunnlag, jf. Prop. 56 LS (2017–2018) punkt 32.3
Formålsbegrensningen

Det følger av dette kravet at personopplysningene bare kan brukes for spesifikke,
uttrykkelig angitte og berettigede formål. Mottakeren må angi formålet på en så konkret
og avgrenset måte at det fremstår som klart hva behandlingen skal tjene til. Mottakerens
formål må igjen være innenfor formålet som opplysningene ble innsamlet for.
Dataminimeringen

Prinsippet om dataminimering begrenser hvilke og hvor mange opplysninger som kan
tilgjengeliggjøres. Prinsippet omtales gjerne som et forbud mot behandling av såkalt
overskuddsinformasjon, altså personopplysninger som ikke er nødvendige for å nå
formålet. Prinsippet om dataminimering begrenser hvilke og hvor mange opplysninger
som kan tilgjengeliggjøres. Opplysningene som tilgjengeliggjøres skal være adekvate,
relevante og begrenset til det som er nødvendig for formålene de behandles for. Dette
innebærer både at det ikke skal tilgjengeliggjøres flere opplysninger om hver registrert
enn det som er nødvendig, og at det heller ikke skal behandles opplysninger om flere
personer enn det som er nødvendig.
Lagringsbegrensninger

Opplysningene skal lagres slik at det ikke er mulig å identifisere de registrerte i lengre
perioder enn det som er nødvendig for formålet. Begrenset lagringstid kan være et særlig
og egnet tiltak for å verne de registrertes rettigheter og interesser. Den dataansvarlige kan
stille vilkår om dette ved tilgjengeliggjøring.
Integritet og konfidensialitet.

Artikkel 5 fastsetter også et prinsipp om opplysningenes integritet og konfidensialitet ved
behandlingen. Den dataansvarlige skal sørge for tilstrekkelig sikring av opplysningene.
Dette innebærer blant annet sikring mot uautorisert eller ulovlig innsyn i og behandling av
opplysningene.
2.2.3 Taushetsplikt
Alle pasienter og brukere av helse- og omsorgstjenester har rett til vern mot spredning av
opplysninger om personlige og helsemessige forhold, jf. pasient- og brukerrettighetsloven
§ 3-6. Slike opplysninger skal etter den nevnte bestemmelsen behandles i samsvar med
gjeldende bestemmelser om taushetsplikt og med varsomhet og respekt for integriteten til
den opplysningene gjelder.
Et viktig formål med taushetsplikten er å verne om den enkeltes integritet, og gjennom
dette bidra til befolkningens tillit til helse- og omsorgstjenesten og til helsepersonell.
Taushetsplikten skal også bidra til at hjelpetrengende ved behov oppsøker helse- og
omsorgstjenesten og gir helsepersonellet de opplysningene som er nødvendige for at
vedkommende skal få forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Den enkelte skal kunne være
trygg på at opplysningene ikke spres til uvedkommende eller brukes til andre formål enn
de var tiltenkt.
Helsepersonell er pålagt en relativt omfattende taushetsplikt etter helsepersonelloven § 21.
Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks

legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap
av å være helsepersonell. Dette betyr at helsepersonellet både har en plikt til å tie selv og
til aktivt å hindre at uvedkommende får tilgang til opplysninger som de har blitt kjent med
i forbindelse i egenskap av å være helsepersonell. Plikten til aktivt å hindre
uvedkommende å få tilgang til opplysningene, innebærer også at helsepersonellet må
håndtere og oppbevare taushetsbelagte opplysninger på en forsvarlig måte. Den enkelte
virksomhet vil også ha ansvar for at taushetsplikten overholdes. Det følger av
spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 at henholdsvis
spesialisthelsetjenesten og kommunen skal tilrettelegge sine tjenester slik at personell som
utfører tjenestene, blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter, blant annet
taushetsplikten.
Helsepersonell har et selvstendig ansvar for å overholde taushetsplikten. Brudd på
taushetsplikten kan føre til reaksjoner mot det enkelte helsepersonellet etter
helsepersonelloven kapittel 11, blant annet advarsel eller tilbakekall av autorisasjon, jf.
helsepersonelloven §§ 56 og 57. Ved forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av
taushetsplikten kan også helsepersonellet straffes, jf. helsepersonelloven § 67. Påtale
finner bare sted dersom allmenne hensyn krever det etter begjæring fra Statens helsetilsyn.
Det følger videre av pasientjournalloven § 15 og helseregisterloven § 17 at alle som
behandler helseopplysninger i henholdsvis en pasientjournal eller et helseregister, eller
som får tilgang eller kjennskap til helseopplysninger fra henholdsvis en pasientjournal
eller et behandlingsrettet helseregister, vil ha taushetsplikt etter reglene i
helsepersonelloven.
Også andre som utfører arbeid eller tjeneste for helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten
eller i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, har taushetsplikt etter
forvaltningsloven §§ 13 til 13 e, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 6-1 og helse- og
omsorgstjenesteloven § 12-1. Taushetsplikten etter tjenestelovgivningen vil ha
selvstendig betydning for arbeidstakere eller tjenesteytere som ikke er underlagt
taushetsplikt etter helsepersonelloven. Det følger av forvaltningsloven § 13 at
arbeidstakeren eller tjenesteyteren plikter å hindre at andre adgang eller kjennskap til det
vedkommende får vite om noens personlige forhold i forbindelse med tjenesten. Grov
uaktsom eller forsettlig overtredelse av taushetsplikten etter forvaltningsloven kan straffes
etter straffeloven §§ 209 og 210.
Taushetsbelagte opplysninger kan bare videreformidles når det opplysningene gjelder har
samtykket eller når det er gitt unntak i lov, se nærmere i punkt 3.4. Dette innebærer at
taushetsplikten i utgangspunktet også er til hinder for at taushetsbelagte opplysninger gis
videre til pasientens familie, andre profesjonsutøvere eller etater.
2.2.4 Unntak fra taushetsplikt
2.2.4.1 Samtykke
Det følger av helsepersonelloven § 22 at taushetsplikt ikke er til hinder for at
opplysningene gjøres kjent for den opplysningen direkte gjelder, eller for andre i den
utstrekning den som har krav på taushet, samtykker. Dette innebærer at taushetsplikten

ikke gjelder overfor den personen som opplysningene gjelder. Videre følger det av
bestemmelsen at en pasient eller en bruker kan frita helsepersonellet fra taushetsplikten
ved å samtykke i at andre også kan få opplysningene.
For at samtykket skal være gyldig må det være gitt av en person som har
samtykkekompetanse. Det vil avhenge av en konkret vurdering av blant annet pasientens
modenhet, psykiske og somatiske tilstand. Vedkommende må være i stand til å forstå og
vurdere konsekvensene av samtykket. Dersom det er åpenbart i pasientens interesse, men
vedkommende av en eller annen grunn ikke er i stand til å gi samtykke, kan slikt samtykke
presumeres.
Samtykke må videre være informert. Det forutsettes at den opplysningene gjelder, har fått
tilstrekkelig informasjon til å forstå rekkevidden av samtykket. Dette innebærer
informasjon om hvilke opplysninger som det er aktuelt å videreformidle, til hvem
opplysningene skal gis, hva som er formålet med videreformidlingen og eventuelle
konsekvenser av at opplysningene videreformidles.
Samtykket opphever kun taushetsplikten så langt det informerte samtykket strekker seg.
Det innebærer at det kun er de opplysningene som vedkommende har samtykket i at kan
videreformidles og til den eller til det formålet som vedkommende har samtykket til.
Det stilles ingen formkrav til samtykke. Dette kan derfor være muntlig eller indirekte eller
underforstått. Et samtykke kan når som helst trekkes tilbake.
Samtykket skal dokumenteres i pasientens journal.
Det følger av helsepersonelloven § 22 andre ledd jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 44, at foreldre eller andre som har foreldreansvar har rett til å samtykke på vegne av
personer under 16 år. Dette gjelder likevel ikke for pasienter mellom 12 og 16 år som kan
samtykke etter pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3 første ledd bokstav c.
Det følger videre av helsepersonelloven § 22 tredje ledd jf. pasient- og
brukerrettighetsloven § 3-3 andre ledd, at nærmeste pårørende kan samtykke for personer
over 16 år som ikke er i stand til å vurdere spørsmålet om samtykke på grunn av fysiske
eller psykiske forstyrrelser, demens eller psykisk utviklingshemming.
2.2.4.2 Anonymisering
Det følger av helsepersonelloven § 23 nr. 3 at taushetsplikten ikke er til hinder for at
opplysninger gis videre når behovet for beskyttelse må anses ivaretatt ved at
individualiserende kjennetegn er utelatt. Bestemmelsen gir hjemmel til å gi opplysninger
når pasienten ikke kan identifiseres. Anonymiserte opplysninger kan med andre ord gis
videre.
Selv om navn, fødselsnummer og andre personentydige kjennetegn er fjernet, må det
foretas en konkret vurdering av om enkeltpersoner kan identifiseres på grunnlag av de
øvrige opplysningene. Det avgjørende er om opplysningene inneholder individualiserende
kjennetegn (for eksempel diagnose, alder kjønn, yrke, bostedskommune etc.) som samlet
kan identifisere personen. Dersom opplysningene kan knyttes til en person direkte eller
indirekte, vil kravet til anonymitet ikke være oppfylt. Om slik identifikasjon er mulig må

vurderes konkret. Det er lagt til grunn at opplysningene er anonymisert dersom de kan
knyttes til fire personer eller flere.
2.2.4.3 Andre lovbestemte unntak
Det er regulert flere andre unntak fra taushetsplikten. Departementet vil her kun omtale
unntaksbestemmelser som er vurdert som aktuelle hjemler for å dele taushetsbelagte
opplysninger med medlemmene i en kliniske etikkomité.
2.2.4.4 Helsepersonelloven § 24
I utgangspunktet har døde personer samme krav på personvern som de hadde mens de
levde. I slike tilfeller vil det ikke være mulig å innhente samtykke. Dette innebærer at det
kun vil være mulig å gi taushetsbelagte opplysninger videre dersom det foreligger
lovbestemte unntak fra taushetsplikten. Helsepersonelloven regulerer et slikt unntak.
Når en person er død vil andre hensyn og interesser kunne veie tyngre enn hensynet til
taushetsplikt. Dette er antydet i forarbeidende til bestemmelsen (Ot. Prp. nr. 13 (19981999) side 93): «Når hensynet til personens egne følelser faller bort, kan hensynet til
objektiv sannhet få større vekt ved spørsmål av betydning for den enkelte eller
allmennheten». Helsepersonelloven § 24 gir således adgang til å gi videre opplysninger
om en avdød person dersom vektige grunner taler for dette. Det følger av kravet til
«vektige grunner» at det må foreligge gode grunner for å gi opplysningene videre.
Det fremgår av bestemmelsen at det i vurderingen av om slike grunner foreligger, skal tas
hensyn til avdødes antatte vilje, opplysningenes art og de pårørende og samfunnets
interesser. At det skal legges vekt på opplysningens art innebærer at det skal tas hensyn til
hva slags opplysninger som det er aktuelt å dele. Med samfunnets interesser menes ikke
bare offentlige interesser, men også private interesser som er av en slik art at vår
rettsorden og vårt samfunn støtter dem. Det er en forutsetning for å dele opplysningene at
hensynene for å gi opplysningene videre, veier tyngre enn hensynet til å bevare taushet.
2.2.4.5 Helsepersonelloven § 25 første ledd
Det følger av helsepersonelloven § 25 første ledd at «med mindre pasienten motsetter seg
det, kan taushetsbelagte opplysninger gis til samarbeidende personell når dette er
nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp».
Formålet med helsepersonelloven § 25 første ledd er å ivareta pasientens behov for
oppfølging og å bidra til at pasienten får adekvat helsehjelp. Av forarbeidene fremgår
videre at det materielle innholdet i § 25 er en videreføring av legeloven § 34, jf. Ot.prp. nr. 13
(1998-99) punkt 11.7.3.3. I punkt 11.4.2.6 fremgår det videre at formålet med bestemmelsen
er å sikre rasjonelle og hensiktsmessige samarbeidsforhold innen en behandlingsenhet.
For at denne bestemmelsen skal kunne benyttes som grunnlag for å dele taushetsbelagte
opplysninger, må tre vilkår være oppfylt. For det første må opplysningene deles med
samarbeidende personell. For det andre kan pasienten ikke ha motsatt seg at
taushetsbelagte opplysninger deles. For det tredje må delingen av opplysningene være
nødvendig for å gi forsvarlig helsehjelp.
Det første vilkåret er at utleveringen skjer til samarbeidende personell. Samarbeidende
personell kan for eksempel være helsepersonell i andre avdelinger, i andre sykehus eller i
andre virksomheter som samarbeider om helsehjelpen til den konkrete pasienten.

Bestemmelsen bruker begrepet «personell» og stiller således ikke krav om at det aktuelle
personellet må være helsepersonell. Også andre enn helsepersonell kan være
samarbeidende personell i den grad de samarbeider med det helsepersonellet som yter
helsehjelp til pasienten.
For det andre må pasienten ikke motsette delingen av taushetsbelagte opplysninger. Om
pasienten motsetter seg utleveringen, må vurderes i det konkrete tilfellet. Av rundskriv IS2012-8 om helsepersonelloven fremgår det at:
«Pasienten skal så langt råd er, være kjent med at det utleveres opplysninger om ham/henne
i samarbeidsøyemed, og kan motsette seg dette. Det er imidlertid ikke nødvendig med et
eksplisitt samtykke fra pasienten. Pasienter har rett til å reservere seg mot at opplysninger
gis, selv om opplysningene kan være nødvendig for å yte helsehjelp. Dette følger av
pasient- og brukerrettighetsloven § 5-3 første punktum (sperring av journal).
[…]
Etter bestemmelsen skal opplysninger heller ikke utleveres dersom det er grunn til å tro at
pasienten ville motsette seg det ved forespørsel, jf. bestemmelsens andre punktum.
Pasientens antatte samtykke vil være sentralt, og ved tvil bør pasienten forespørres.
Det kan likevel tenkes tilfeller der helsepersonell, ut fra kravet til forsvarlig helsehjelp, kan
utlevere opplysninger til samarbeidende personell selv om pasienten motsetter seg slik
utlevering. Det vises til kommentarene til § 45 om dette.»
For det tredje må deling av taushetsbelagte opplysninger være nødvendig for å kunne yte
forsvarlig helsehjelp. Det må foretas en konkret vurdering av hvorvidt det er nødvendig å
dele taushetsbelagte opplysninger for å yte forsvarlig helsehjelp. Videre må
helsepersonellet vurdere mer konkret hvilke opplysninger som er nødvendige å dele og
hvem det er nødvendig å dele opplysningene med. Delingen av taushetsbelagte
opplysninger må være nødvendig for å gi forsvarlig helsehjelp. Bestemmelsen knytter seg
således til utveksling av opplysninger til annet personell i forbindelse med ytelsen av
helsehjelp og kan ikke benyttes ved samarbeid i forbindelse med ytelse av andre offentlige
tjenester som for eksempel skole, barnevern eller PP-tjenesten.
Personell som mottar taushetsbelagte opplysninger etter bestemmelsen, vil ha samme
taushetsplikten som helsepersonell har etter helsepersonelloven.
2.2.4.6 Helsepersonelloven § 26 første ledd
Etter helsepersonelloven § 26 første ledd kan det deles opplysninger med virksomhetens
ledelse når dette er nødvendig for å kunne gi helsehjelp eller for internkontroll og
kvalitetssikring av tjenesten. Utleveringsadgangen er begrenset til disse tre formålene. Det
er kun opplysninger som er nødvendige for å gi helsehjelp eller for å gjennomføre
internkontroll og kvalitetssikring, som kan deles etter denne bestemmelsen.
Opplysningene skal så langt som mulig, gis uten individualiserende kjennetegn. I de fleste
tilfellene vil det ikke være nødvendig å gi opplysninger om pasientens identitet. Dersom
det likevel er nødvendig å videreformidle direkte personidentifiserbare opplysninger, kan
pasienten motsette seg delingen.
Dersom det ikke er grunn til å tro at pasienten vil ha innvendinger mot delingen av
opplysningene, er det ikke påkrevd å spørre pasienten i det enkelte tilfelle. Et eksempel på

at det er grunn til å tro at pasienten har innvendinger, er dersom pasienten har brukt retten
til å sperre opplysninger i journalen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 5-3.

2.3 Departementets vurderinger og forslag
2.3.1 Forslag om å lovfeste kliniske etikkomité
Helsepersonell opplever ofte situasjoner hvor de må foreta vanskelige medisinsk-etiske
vurderinger. De kliniske etikkomitéene er tverrfaglig sammensatte komitéer med klinisk
og etisk kompetanse som skal bidra til å heve kompetansen om verdispørsmål knyttet til
pasientbehandlingen og som bistår helsepersonell i drøftingen av vanskelige etiske
vurderinger. Kliniske etikkomité bidrar generelt med undervisning, veiledning og
forskning for å styrke etikkompetansen og etisk bevissthet hos helsepersonell. Komitéen
kan også i konkrete saker bistå helsepersonell med å belyse etiske spørsmål og dilemmaer
og drøfte, gi råd og veiledning om hvordan etiske dilemmaer kan løses.
Som det fremgår i kap. 2 er de regionale helseforetakene gjennom eierstyring pålagt å
opprette kliniske etikkomité ved hvert helseforetak. De private ideelle sykehusene som har
langsiktig driftsavtale med regionalt helseforetak, blant annet Lovisenberg Diakonale
Sykehus AS, Diakonhjemmet Sykehus AS, Revmatismesykehuset Lillehammer,
Haraldsplass Diakonale Sykehus AS og Hospitalet Betanien i Bergen, har også etablert
kliniske etikkomitéer i samsvar med de nasjonale føringene. Plikten til å opprette kliniske
etikkomité og virksomheten til komitéen er imidlertid ikke lovregulert. Formålet,
sammensetningen, organiseringen og arbeidsformen til komitéene følger av et nasjonalt
mandat som ble utarbeidet for å bidra til mer likeartet praksis, kompetanse og kvalitet i
komitéene. Dersom det skal lovfestes en egen hjemmel for å kunne utlevere ellers
taushetsbelagte opplysninger til komitéen, bør det etter departementets vurdering fremgå
av lovverket hva en kliniske etikkomité er. Departementet mener derfor at plikten til å
opprette kliniske etikkomitéer og virksomheten til komitéene bør reguleres i
spesialisthelsetjenesteloven. Dette vil bidra til å avklare hva som er å anse som en klinisk
etikkomité, se forslag til ny helsepersonellov § 29 d.
Departementet foreslår i samsvar med det nasjonale mandatet for kliniske etikkomitéer at
komitéen skal bidra til å øke helsepersonellets kompetanse i å identifisere, analysere og
avklare etiske verdispørsmål i forbindelse med pasientbehandling og ved prioritering av
ressurser. Etter departementets vurdering er det også viktig at det fremgår av
bestemmelsen at komitéen ikke fatter beslutninger, men bistår helsepersonellet med råd i
konkrete saker. I tillegg kan pasienter og pårørende be om en drøfting i en kliniske
etikkomité. Det er helsepersonellet som fatter de medisinskfaglige beslutningene og som
har det medisinskfaglige ansvaret. Etter departementets vurdering må det således være
helsepersonellet som tar initiativ til å innhente råd fra kliniske etikkomité i konkrete saker.
Departementet foreslår derfor at det fremgår av bestemmelsen at den kliniske
etikkomitéen på forespørsel fra helsepersonell skal bistå med råd om hvordan konkrete
etiske utfordringer i pasientbehandlingen kan løses.

Det er viktig at etiske problemstillinger og verdispørsmål blir belyst fra ulike sider og at
ikke enkelte miljøers interesser, verdier eller livssyn blir for dominerende i drøftelsene.
En kliniske etikkomité bør derfor etter departementets vurdering være tverrfaglig og
representativ sammensatt. Dette vil også bidra til legitimitet til komitéen. Departementet
foreslår derfor at det lovfestes et krav om at komitéen er tverrfaglig sammensatt. For at
komitéen skal kunne bistå helsepersonellet i vanskelige medisinskfaglige beslutninger er
det nødvendig at komitéen har medisinsk og helsefaglig kompetanse, og det foreslås at
dette lovfestes. Ettersom de kliniske etikkomitéene skal bidra til belyse etiske utfordringer
og verdispørsmål, bør komitéene derfor også ha etisk kompetanse i form av en fagetiker
eller ved at medlemmene skaffer seg etikk-kompetanse, blant annet gjennom kurs eller
opplæring/studier i etikk. Videre bør komitéen ha kunnskap om de juridiske rammene for
helsepersonellets faglige utøvelse. Dette tilsier at komitéen også bør ha helserettslig
kompetanse. I likhet med mandatet for de kliniske etikkomitéene foreslår departementet at
det fremgår av bestemmelsen at komitéen bør ha kompetanse i medisinsk etikk og
helserett. Pasienter og/eller pårørende blir i en del tilfeller invitert til å delta i drøftelsene.
Der pasienter eller pårørende ikke deltar i drøftelsene, vil det etter departementets
vurdering være særlig viktig at det deltar en brukerrepresentant som kan belyse
problemstillingene fra pasientenes/pårørendes ståsted. Departementet foreslår derfor at det
også bør være en brukerrepresentant i komitéen.
Det er viktig at det foreligger tillit til at den kliniske etikkomitéen utfører sine oppgaver
uavhengig og selvstendig. Departementet foreslår derfor at dette kommer frem av
bestemmelsen.
2.3.2 Hjemmel til å dele taushetsbelagte opplysninger med klinisk etikkomité
2.3.2.1 Er det behov for å gjøre unntak fra taushetsplikten?
Senter for medisinsk etikk har gjort departementet oppmerksomme på at det i enkelte
situasjoner kan være vanskelig å innhente samtykke fra pasient eller pårørende for å få
tilgang til opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt som er nødvendige for å kunne
drøfte vanskelige etiske dilemma. Dette gjelder særlig saker som dreier seg om pågående
pasientbehandling og refleksjoner i etterkant av slike saker. I de fleste sakene informeres
pasienten om drøftingen, men i enkelte tilfeller kan det være at pasienten ikke kan gi
samtykke, videre kan det være dype konflikter som er til hinder for å innhente samtykke
eller situasjoner hvor det vurderes å være til pasientens beste ikke å innhente et samtykke.
Det er reist spørsmål om det foreligger et hjemmelsgrunnlag for å utlevere ellers
taushetsbelagte opplysninger i slike tilfeller.
Taushetsplikten skal verne om den enkeltes integritet. Pasienten skal så langt det er mulig
ha råderett over egne opplysninger og hvilke opplysninger som gis videre. Dette er viktig
for pasientens tillit til helsepersonell. Pasienten skal kunne være trygg på at opplysningene
ikke spres til uvedkommende eller brukes til andre formål enn de var tiltenkt.
Personvernet er et sentralt hensyn som er beskyttet i Grunnloven § 102 og EMK artikkel
8. Innhenting eller deling av personopplysninger uten samtykke fra pasienten vil innebære
et inngrep i pasientens rett til privatliv etter Grunnlovens § 102. Retten til privatliv etter

Grunnloven § 102 er imidlertid ikke absolutt. Høyesterett har i Rt. 2014 s 1105 lagt til
grunn tre vilkår for å gjøre inngrep i Grunnloven § 102. For det første må inngrepet være
lovhjemlet. For det andre må inngrepet ivareta et legitimt formål eller være saklig
begrunnet. For det tredje må inngrepet være forholdsmessig. Dette innebærer at inngrepet
i privatlivet må begrenses til det hva som er nødvendig for å ivareta det aktuelle og
legitime formålet bak inngrepet.
For å kunne gjøre en best mulig vurdering av en komplisert etisk problemstilling i
konkrete behandlingssituasjoner, vil det være behov for at medlemmene i komitéen blir
kjent med relevante helseopplysninger og opplysninger knyttet til pasientbehandlingen.
Selv om personentydige kjennetegn er fjernet, vil slike opplysninger i mange tilfeller
kunne gjøre det mulig å identifisere pasienten. Det vil med andre ord være vanskelig å
anonymisere opplysningene fullt ut. I enkelte tilfeller vil det, som nevnt over, foreligge
situasjoner hvor det vil være vanskelig å innhente samtykke. Helsepersonellet vil
imidlertid også i slike situasjoner kunne ha stort behov for å få drøftet og belyst etiske
kompliserte vurderinger knyttet til pasientbehandling og på denne måten kvalitetssikre
etisk krevende beslutninger helsepersonellet må foreta. Dette vil videre bidra til at
helsehjelpen som gis er forsvarlig og omsorgsfull. Vurderingene som den kliniske
etikkomitéen foretar i konkrete saker vil også ha verdi ved å bidra til å belyse etiske
problemstillinger i andre saker. Komitéene lager årsmeldinger hvor drøftelser av etiske
problemstillinger som har vært behandlet i komitéen omtales. Vurderingene vil dermed
også kunne være en hjelp for helsepersonell som møter tilsvarende etiske
problemstillinger i andre saker. I årsmeldingene må enkeltsakene omtales slik at pasienten
verken direkte eller indirekte kan identifiseres.
Departementet mener ut fra dette at et unntak fra taushetsplikten er legitimt og saklig
begrunnet.
2.3.2.2 Foreligger det tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag etter gjeldende rett?
Helse- og omsorgsdepartementet har vurdert om det etter gjeldende rett foreligger et
tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for å ivareta behovet som helsepersonell har til å få drøftet
og eventuelt få råd fra en klinisk etikkomité i konkrete saker.
Helsepersonellet vil kunne ha behov for refleksjon og etterfølgende drøftelse av
vanskelige etiske problemstillinger som har oppstått i forbindelse med
pasientbehandlingen. Helsepersonelloven § 24 gir adgang til å gi videre opplysninger om
en avdød person dersom vektige grunner taler for dette. Bestemmelsen vil i enkelte
tilfeller kunne gi hjemmel for å dele personidentifiserbare opplysninger om en avdød
pasient til en klinisk etikkomité. Det følger av vilkåret om «vektige grunner», at det må
foreligge gode grunner for å gi opplysningene videre. Refleksjon og etterfølgende
diskusjon av vanskelige etiske problemstillinger som har oppstått i forbindelse med
pasientbehandling, vil kunne bidra til bedre kvaliteten i fremtidig pasientbehandling.
Hensynet til å ivareta samfunnets interesse i kvalitetssikring av tjenestene vil derfor kunne
tenkes å veie tyngre enn hensynet til å ivareta personvernet til den avdøde.
Helsepersonellet må foreta en konkret avveining av de ulike hensynene som følger av
bestemmelsen.

Bruk av denne hjemmelen vil være begrenset til saker hvor det er behov for refleksjon
eller drøftelse i etterkant av pasientbehandling hvor pasienten er død. Bestemmelsen vil
ikke gi hjemmel til å dele taushetsbelagte opplysninger til komitéen i saker hvor det er
behov for drøftelse eller råd i forbindelse med en pågående pasientbehandling eller i
etterkant av pasientbehandling hvor pasienten lever.
Departementet har vurdert om helsepersonelloven § 25 vil kunne anvendes som
hjemmelsgrunnlag for deling av taushetsbelagte opplysninger med komitéen i forbindelse
med pågående pasientbehandling. Bestemmelsen åpner for å gi ellers taushetsbelagte
opplysninger til samarbeidende personell når dette er nødvendig for å gi forsvarlig
helsehjelp.
Et spørsmål er om en tverrfaglig sammensatt gruppe slik som kliniske etikkomitéer, vil
kunne falle under begrepet «personell» i lovens forstand. Ettersom kliniske etikkomiteer
ikke var opprettet da helsepersonelloven ble utarbeidet, er ikke kliniske etikkomitéer er
omtalt i helsepersonellovens forarbeider Ot.prp. nr. 13 (1998-99). Tverrfaglig samarbeid
er derimot omtalt. I lovforarbeidene punkt 11.4.2.7 er det uttalt at et grunnleggende
prinsipp ved all helsefaglig virksomhet er at faglig bistand i form av behandling og tiltak
overfor pasienter beror på frivillighet. Det uttales at dette må innebære at ulike former for
faglig, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid krever samtykke fra pasienten. Videre uttales
det at en informasjonsdeling innen et tverrfaglig team forutsetter at pasienten er kjent med at
man jobber som et team, hvilke opplysninger som deles og i hvilken sammenheng de skal
brukes.
I lovforarbeidene punkt 11.7.3.3 om samarbeidende personell uttaler også departementet
at et tverrfaglig samarbeid primært bør være forankret i pasientens medvirkning og
samtykke. Videre fremgår det at dersom dette ikke er hensiktsmessig eller mulig, vil
unntak fra taushetsplikten kun kunne skje etter andre lovbestemte unntak. I den
forbindelse vises det til § 23 nr. 4 og til opplysningsplikt etter særskilt lovhjemmel. Det
vises imidlertid ikke til helsepersonelloven § 25 som et mulig hjemmelsgrunnlag for å
dele taushetsbelagte opplysninger til et tverrfaglig samarbeid. Dette kan tale for at
helsepersonelloven § 25 ikke ble ansett å gi hjemmel for å dele taushetsbelagte
opplysninger for denne type samarbeid.
Det vil videre være et krav etter bestemmelsen at delingen av de taushetsbelagte
opplysningene til komitéen er nødvendig for å gi forsvarlig helsehjelp. Helsepersonellets
plikt til å yte forsvarlig helsehjelp følger av helsepersonelloven § 4. Det fremgår av
bestemmelsen 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 følger av bestemmelsens
andre ledd at helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal
innhente bistand eller henvise pasienten videre der dette er nødvendig og mulig. Det
fremgår videre av bestemmelsen at dersom pasientens behov tilsier det, skal
yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell. Det
fremgår av forarbeidene til bestemmelsen at utstyret, legemidler og personell som er til
rådighet vil være avgjørende for å vurdere forsvarligheten i helsehjelpen.

I noen saker vil det foreligge svært kompliserte etiske vurderinger. En drøftelse i
komitéen vil bidra til å belyse vanskelige etiske problemstillinger og ved dette
kvalitetssikre etiske krevende beslutninger som helsepersonellet må foreta. Om en
drøftelse i komitéen er nødvendig for å få forsvarlig helsehjelp vil etter departementets
vurdering være mer tvilsomt. Dette må imidlertid vurderes konkret.
Departementet mener etter dette at bestemmelsen ikke gir et tilstrekkelig klart
hjemmelsgrunnlag for å utlevere taushetsbelagte opplysninger i pågående saker hvor det
er behov for en bred etisk drøfting.
Departementet har videre vurdert om helsepersonelloven § 26 kan anvendes som et
hjemmelsgrunnlag for å utlevere taushetsbelagte opplysninger til komitéen. Bestemmelsen
gir adgang til å utlevere opplysninger til virksomhetens ledelse når dette er nødvendig for
å kunne gi helsehjelp eller for internkontroll og kvalitetssikring av tjenesten. Det er
således et krav etter bestemmelsen at overleveringen av opplysninger skjer til
virksomhetens ledelse, og med kvalitetssikring og internkontroll som formål.
De kliniske etikkomitéene har ingen beslutningsmyndighet, men drøfter og gir uttalelser
som beslutningsstøtte for helsepersonellet som tar avgjørelser i saker som reiser etiske
problemstillinger. Dette kan bidra til kvalitetssikring av beslutningene. Etter
departementets vurdering er det ikke nærliggende å anse komitéen som en del av ledelsen
i virksomheten. I det nasjonale mandatet for de kliniske etikkomitéene fremgår det at
komitéen skal være frittstående og uavhengige. En organisering av komitéen som en del
av ledelsen vil kunne svekke tilliten til dens uavhengighet. Departementet mener derfor at
helsepersonelloven § 26 ikke er egnet som et hjemmelsgrunnlag for å dele taushetsbelagte
opplysninger til de kliniske etikkomitéene.
Departementet mener at det i dag ikke foreligger et tilstrekkelig klart hjemmelsgrunnlag
for å utlevere taushetsbelagte opplysninger i enkelte saker hvor helsepersonellet har behov
for drøftelse i en kliniske etikkomité.
2.3.2.3 Departementets forslag til bestemmelse
Diskresjon og fortrolighet mellom pasient og helsepersonell, og pasienters tillit til at
opplysninger som gis i forbindelse med helsehjelp ikke benyttes i andre sammenhenger
eller utleveres til uvedkommende, er grunnleggende for tillitsforholdet mellom
behandlere/helse- og omsorgstjenesten og pasienten. Det understrekes derfor at
hovedregelen fortsatt skal være at helsepersonellet innhenter samtykke fra pasienten eller
eventuelt andre som har kompetanse til å samtykke på vegne av pasienten etter
helsepersonelloven § 22, før slike opplysninger deles med medlemmene i en kliniske
etikkomité. Det foreslås derfor at dette fremgår av bestemmelsen.
Som det fremgår over i punkt 4.2.2 mener departementet at det ikke i gjeldende rett er et
tilstrekkelig klart hjemmelsgrunnlag for å utlevere taushetsbelagte opplysninger til
kliniske etikkomité i tilfeller hvor det er behov for drøftelse i en komitéen, men hvor det
er umulig eller vanskelig å innhente samtykke. Departementet foreslår derfor at det
lovfestes i ny § 29 d i helsepersonelloven en adgang til å dele taushetsbelagte
opplysninger i særlige tilfeller.

Adgangen til å dele taushetsbelagte opplysninger uten samtykke, bør begrenses til de
særlige tilfellene hvor
•

det er behov for en drøftelse i kliniske etikkomité av etiske utfordringer i en konkret
sak

•

det er nødvendig å utlevere taushetsbelagte opplysninger for å få en god drøftelse av
de etiske utfordringene i saken

•
•

det ikke er mulig eller det er vanskelig å innhente samtykke fra pasienten og
en deling av opplysninger med medlemmene i en kliniske etikkomité anses å være i
pasientens interesse

Det er en forutsetning for anvendelsen av hjemmelen at det foreligger et behov for å få råd
eller drøfte etiske utfordringer. Helsepersonellet må derfor vurdere om saken reiser etiske
spørsmål og utfordringer som det er behov for å drøfte i eller med deler av en kliniske
etikkomité - som har særskilt kompetanse i å identifisere, analysere og avklare etiske
verdispørsmål. Den foreslåtte adgangen til å dele taushetsbelagte opplysninger gjelder
komitéer som er opprettet i samsvar med den foreslåtte bestemmelsen i
spesialisthelsetjenesteloven. Det gjelder både kliniske etikkomitéer som helseforetakene
plikter å etablere og kliniske etikkomitéer ved de private ideelle sykehusene, blant annet
Lovisenberg Diakonale Sykehus AS, Diakonhjemmet Sykehus AS, Revmatismesykehuset
Lillehammer, Haraldsplass Diakonale Sykehus AS og Hospitalet Betanien i Bergen. Det
kan tenkes at også andre private sykehus vil ønske å opprette kliniske etikkomitéer. Etter
departementets vurdering vil det være samme behov for å kunne dele taushetsbelagte
opplysninger med disse komitéene. Den foreslåtte hjemmelen til å dele taushetsbelagte
opplysninger bør derfor etter departementets vurdering også komme til anvendelse for
disse kliniske etikkomitéene. Forutsetningen er at det komitéen som oppfyller kravene i
forslag til ny § 2-4 a i spesialisthelsetjenesteloven.
Bestemmelsen gir kun adgang til å dele de opplysningene som er nødvendige for å få en
god drøftelse av de etiske utfordringene. Dette innebærer at helsepersonellet må vurdere
om det er nødvendig å dele taushetsbelagte opplysninger for å få drøftet de etiske
utfordringene på en god måte og hvilke opplysninger som må deles for at de etiske
utfordringene skal bli tilstrekkelig belyst.
Helsepersonellet må videre vurdere om det er mulig å innhente samtykke fra pasienten
eller eventuelt fra andre som har kompetanse til å gi samtykke på pasientens vegne etter
helsepersonelloven § 22. I noen tilfeller vil pasienten ikke være i fysisk og psykisk stand
til å forstå og vurdere konsekvensene av et samtykke. Pasienten vil dermed ikke kunne gi
et gyldig samtykke. Det kan også være at det ikke er mulig å innhente samtykke fra andre
som har kompetanse til å gi samtykke på pasientens vegne. I slike tilfeller bør en
utlevering av taushetsbelagte opplysninger etter departementets vurdering bare skje
dersom det er i pasientens interesse at de etiske problemstillingene blir drøftet i en klinisk
etikkomité. Formålet med en drøftelse i en klinisk etikkomité er å bidra til at de etiske
utfordringene knyttet til pasientbehandling er tilstrekkelig belyst og på denne måten
kvalitetssikre etisk krevende beslutninger som helsepersonellet må foreta. Dette vil som

hovedregel være i pasientens interesse selv om eventuelle råd fra den kliniske
etikkomitéen etter en drøftelse ikke er i samsvar med pasientens ønsker eller
forventninger. Dersom det imidlertid foreligger forhold som tilsier at pasienten ikke ville
ha samtykket i en deling av opplysningene med medlemmene i en klinisk etikkomité, kan
delingen etter departementets vurdering ikke anses å være i pasientens interesse.
I enkelte tilfeller kan det være vanskelig å innhente samtykke fra pasienten fordi et
informert samtykke vil innebære at helsepersonellet må informere pasienten om forhold
som pasienten ikke ønsker å få informasjon om eller om forhold som kan skape stor
unødvendig usikkerhet eller utrygghet hos pasienten. Et slikt eksempel kan være mistanke
om smitteoverføring under en operasjon av en svært alvorlig sykdom som ikke kan
behandles, der smitterisikoen er mikroskopisk liten, men ikke helt neglisjerbar. I slike
tilfeller kan informasjonen om en mulig smitterisiko skape stor uro, samtidig som det er
svært liten sannsynlighet for at pasienten vil ha nytte av informasjonen. For
helsepersonellet kan det imidlertid være nyttig å ha anledning til å avveie de ulike
hensynene og interessene til de ulike berørte partene i en drøfting utenfor det aktuelle
kliniske miljøet, før en avgjør om pasienten skal få informasjon.
Det kan også være vanskelig å innhente samtykke fra pasienten i tilfeller hvor det har
oppstått en konflikt mellom helsepersonellet og pasienten. Dette kan være tilfeller hvor
helsepersonellet må ta etisk svært krevende beslutninger, for eksempel knyttet til å videre
behandlingsforløp, og det er et stort behov for å få belyst og drøftet de etiske
utfordringene. Også i slike tilfeller bør en deling av taushetsbelagte opplysninger etter
departementets vurdering kun skje dersom det må anses å være i pasientens interesse at de
etiske utfordringene blir drøftet i en klinisk etikkomité. Dersom det foreligger forhold som
tilsier at pasienten ikke ville ha samtykket i en deling av opplysningene med medlemmene
i en klinisk etikkomité, vil delingen etter departementets vurdering ikke anses å være i
pasientens interesse.
Videre foreslås det at ikke skal gis direkte personidentifiserbare opplysninger som for
eksempel navn eller fødselsnummer. Det følger videre av den foreslåtte bestemmelsen at
graden av personidentifikasjon ikke skal være større enn nødvendig for det aktuelle
formålet.
De foreslåtte begrensningene vil etter departementets vurdering innebærer at inngrepet i
taushetsplikten er forholdsmessig og begrenset til det som er nødvendig for å ivareta
formålet med unntaket.
Forslaget innebærer at det i helsepersonelloven gis en hjemmel til å gi taushetsbelagte
opplysninger til en klinisk etikkomité uten samtykke fra pasienten, dersom det er
nødvendige for at komitéen skal kunne bistå helsepersonellet med råd eller drøftelse av
etiske utfordringer i et konkret tilfelle og en drøftelse anses å være i pasientens interesse.
Det foreslås videre at reglene om taushetsplikt som følger av helsepersonelloven skal
gjelde tilsvarende for alle medlemmene i komitéen som mottar opplysningene.

2.3.2.4 Kliniske etikkomitéer i kommunene
Kommunene er ikke pålagt å opprette kliniske etikkomitéer, men enkelte kommuner har
opprettet kliniske etikkomité. I årsrapporten om Etikk i helsetjenesten 2018 utarbeidet av
Senteret for medisinsk etikk (SME) og Instituttet for helse og samfunn ved Universitet i
Oslo fremgår det at det er etablert 13 kommunale kliniske etikkomitéer/etikkråd. Av disse
13 var det fem som sendte årsrapport til SME. Det fremgår av den nevnte rapporten at fire
av disse fem komitéene/rådene ligger under helse- og omsorgstjenesten eller helse- og
velferdstjenesten i kommunen, mens Oslos komité er forankret i Sykehjemsetaten. Alle
disse fem komitéene/rådene er tverrfaglig sammensatt og har mellom sju og 13
medlemmer. Videre har alle komitéene/rådene sykepleier og fire av dem lege som
medlemmer. Øvrige medlemmer har bakgrunn som helsefagarbeider, prest, psykolog,
vernepleier, jurist, sosionom med mer. Fire av komiteene/rådene har bruker- og/eller
innbyggerrepresentant.
Alle disse komiteene/rådene tar imot henvendelser og saker fra brukere, pasienter,
pårørende og ansatte. Komiteene/rådene har hver behandlet mellom tre og 11 saker i 2018.
Temaene i saksdrøftingene er blant annet:
-

Uenighet mellom pårørende og ansatte

-

Brukers selvbestemmelse, for eksempel ved hygiene

-

Livsforlengende behandling og/eller behandlingsbegrensning

-

Flytting av brukere

-

Tvang, for eksempel i form av låste dører.

Som det fremgår over, er det få kommuner som til nå har etablert klinisk etikkomité.
Etableringen av en klinisk etikkomité vil kreve at kommunen stiller en del ressurser til
rådighet, samtidig som behovet for en komitéen vil kunne variere fra kommune til
kommune. Departementet mener at kommunene ikke bør pålegges en plikt å opprette
kliniske etikkomitéer. Kommunene vil dermed stå fritt til å vurdere om den skal etablere
en klinisk etikkomité, hvilke oppgaver den skal ha, sammensetningen og organiseringen.
Dette må gjøres i samsvar med alminnelige regler om kommunal organisering.
Den foreslåtte adgangen til å utlevere ellers taushetsbelagte opplysninger foreslås
begrenset til kliniske etikkomitéer opprettet etter § 2-4 a i spesialisthelsetjenesteloven.
2.3.2.5 Vurdering av personvernskonsekvenser
Ved deling av helseopplysninger fra en pasientjournal må de alminnelige vilkårene i
personvernforordningen artikkel 5 være oppfylt (se punkt 2.2.2.2). Det følger av
forordningens artikkel 5, jf. artikkel 6 og 9 at delingen av helseopplysninger må ha rettslig
grunnlag. Den foreslåtte adgangen til å dele personopplysninger med medlemmene i en
kliniske etikkomité, vil ha rettslig grunnlag i artikkel 6 nr. 1 bokstav e om at behandlingen
skal være nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse og artikkel 9 nr. 2
bokstav g om at behandlingen er nødvendig av hensyn til viktige allmenne interesser.
Behandlingen vil ha supplerende rettsgrunnlag i den foreslåtte lovbestemmelsen.

Etter artikkel 9 nr. 2 g er behandling av helseopplysninger lovlig dersom behandlingen er
nødvendig av hensyn til viktige allmenne interesser, på grunnlag av nasjonal rett som står
i et rimelig forhold til det mål som søkes oppnådd, være forenlig med det grunnleggende
innholdet i retten til vern av personopplysninger og sikre egnede og særlige tiltak for å
verne om den registrertes grunnleggende rettigheter og interesser. Det følger av denne
bestemmelsen at de personvernmessige ulempene ved deling av personopplysninger må
vurderes opp mot den kvalitetssikringen av helsehjelpen som en drøftelse i en kliniske
etikkomité vil innebære.
Forslaget innebærer at helseopplysninger deles med andre personer enn de som er direkte
involvert i helsehjelpen til pasienten (den registrerte). I noen tilfeller vil opplysningene bli
delt uten at pasienten har samtykket. Helseopplysninger er en særlig kategori
personopplysning som er underlagt strenge krav både når det gjelder taushetsplikt og
personvern. Deling av slike opplysninger uten samtykke vil være et inngrep i pasientens
personvern.
Departementet mener at behandlingen er nødvendig og forholdsmessig i lys av de kliniske
etikkomitéenes formål og gjennomføring av sine oppgaver. Vi viser til at komitéen skal
bistå med råd om hvordan konkrete etiske utfordringer i pasientbehandlingen løses.
Formålet med å dele opplysninger fra pasientjournalen med medlemmene av komitéen, er
å få belyst og bidra til en god drøftelse av etiske kompliserte vurderinger og på denne
måten kvalitetssikre etisk krevende beslutninger. Dette vil bidra til at helsehjelpen som gis
er forsvarlig og omsorgsfull. Delingen av opplysningene vil både komme den registrerte
til gode og vil bidra til en generell kvalitetssikring av helsehjelpen i virksomheten. Se
også punkt 2.1 om komiteenes formål og oppgaver.
For at medlemmene i den klinisk etikkomitéen skal kunne få belyst og ha en god drøftelse
av en komplisert etisk problemstilling i konkrete behandlingssituasjoner, vil det ofte være
behov for at de gjøres kjent med relevante helseopplysninger og opplysninger knyttet til
pasientbehandlingen. Det vil særlig være helseopplysninger fra pasientjournalen som vil
deles med medlemmene i komitéen. Formålet med å registrere helseopplysninger i
pasientjournalen, er å bidra til at helsehjelpen som ytes er av god kvalitet, jf.
pasientjournalloven § 1. Departementet mener på denne bakgrunn at formålet med å dele
helseopplysningene til medlemmene i komitéen er forenelig med formålet ved
innhentingen av helseopplysningene i pasientjournalen, jf. kravet i artikkel 5 nr. 1 bokstav
b.
Departementet mener at behandlingen vil være forenlig med det grunnleggende innholdet i
retten til vern av personopplysninger og kravet om egnede og særlige tiltak for å verne
den registrertes grunnleggende rettigheter og interesser, jf. kravene i artikkel 9 nr. 2
bokstav g. Vi viser til at det etter forslaget vil være flere begrensninger og krav som
nettopp skal ivareta pasientens rettigheter og interesser og bidra til at inngrepet i
personvernet står i et rimelig forhold til det som ønskes oppnådd med tiltaket. Dette
forklares nærmere i det følgende.
Det er kun i de tilfellene det ikke er mulig eller vanskelig å innhente samtykke at
adgangen skal kunne benyttes. Hovedregelen skal være at helsepersonellet innhenter

samtykke fra pasienten eller eventuelt andre som har kompetanse til å samtykke på vegne
av pasienten, før personopplysninger, blant annet helseopplysninger, tilgjengeliggjøres
med medlemmene i komitéen. Den foreslåtte adgangen til å gi opplysninger underlagt
lovbestemt taushetsplikt til medlemmene i komitéen, er begrenset til enkelte særlige
tilfelle. Deling av opplysningene til medlemmene i komitéen må videre anses å være i
pasientens interesser. Det siste innebærer at i de tilfellene det foreligger forhold som
tilsier at pasienten ikke ville ha samtykket i en deling av opplysningene til komitéen, vil
en slik deling ikke anses å være i pasientens interesse. Se nærmere i punkt 2.3.2.1 og
2.3.2.3.
Videre er det kun opplysninger som er nødvendige for å få til en god vurdering av de
etiske utfordringene i den konkrete saken, som det er adgang til å dele. Dette vil begrense
hvilke og hvor mange opplysninger fra journalen som kan deles, jf. artikkel 5 nr. 1
bokstav c om datamininering.
For å beskytte pasientens identitet er det foreslått at det ikke skal gis direkte
personidentifiserbare opplysninger som navn og fødselsnummer til medlemmene av en
komité. Dette vil bidra til at opplysningene ikke kan knyttes direkte til pasienten, selv om
opplysningene indirekte vil kunne avsløre pasientens identitet. Videre er det foreslått at
reglene om taushetsplikt som følger av helsepersonelloven skal gjelde tilsvarende for alle
medlemmene i komitéen som mottar helseopplysninger. Dette innebærer at medlemmene
som har mottatt denne informasjonen også vil ha en plikt både å tie selv og til aktivt å
hindre at uvedkommende får tilgang til opplysninger som de har blitt kjent med. Plikten til
aktivt å hindre uvedkommende å få tilgang til opplysningene, innebærer også at
medlemmene må håndtere og oppbevare taushetsbelagte opplysninger på en forsvarlig
måte.
Helseopplysninger som komitéen mottar skal slettes så snart komitéen har gjort seg ferdig
med sine vurderinger og ikke lenger har bruk for opplysningene i den konkrete saken, jf.
kravet i personvernforordningen artikkel 5 nr. 1 bokstav c om at opplysningene ikke skal
lagres lengre enn nødvendig for å ivareta formålet med innhentingen av opplysningene.

2.4 Administrative og økonomiske konsekvenser
Det foreslås at helseforetakene skal opprette kliniske etikkomitéer. Helseforetakene er
pålagt å opprette og har allerede opprettet slike komitéer ved hvert helseforetak. Også de
største private ideelle sykehusene som har langsiktig driftsavtale med regionalt
helseforetak har etablert kliniske etikkomité.
Forslaget til regulering av kliniske etikkomitéenes oppgaver og sammensetning er i all
hovedsak samsvar med det nasjonale mandatet som er utarbeidet for de kliniske
etikkomitéene. De etablerte komitéene i spesialisthelsetjenesten er opprettet og arbeider i
tråd med det nasjonale mandatet. Departementet mener forslaget derfor vil ha beskjedne
eller ingen økonomiske og administrative konsekvenser for helseforetakene. Videre
foreslås det en adgang for helsepersonell til i særlige tilfeller å gi personidentifiserbare
opplysninger til de kliniske etikkomitéene. Etter departementets vurdering vil også

forslaget om å lovfeste et unntak fra taushetsplikten i liten grad ha økonomiske eller
administrative konsekvenser.

3 Unntak fra taushetsplikten ved underretning til andre
land om tilsynsreaksjoner
Departementet foreslår at det presiseres i helsepersonelloven § 66 tredje ledd at opplysninger fra Statens helsetilsyn til andre land om suspensjon, begrensning, bortfall eller
tilbakekall av autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning eller rekvireringsrett, kan skje
uten hinder av taushetsplikten.

3.1 Gjeldende rett
3.1.1 Helsepersonelloven § 66 tredje ledd
Statens helsetilsyn har etter helsepersonelloven § 66 tredje ledd plikt til å informere andre
stater om tilsynsreaksjoner, så langt dette følger av internasjonale avtaler:
Ved tilbakekall, frivillig avkall eller suspensjon av autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning eller rekvireringsrett eller ved begrensning av autorisasjon, skal
Statens helsetilsyn underrette de landene Norge er folkerettslig forpliktet til å
informere.
3.1.2 Avtale mellom de nordiske landene (Arjeplogavtalen)
Overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked for visse yrkesgrupper innen helsevesenet
og for veterinærer (Arjeplogavtalen) har bestemmelser om utveksling av tilsynsopplysninger om helsepersonell. De nordiske statene, Færøyene og Grønland skal innbyrdes underrette hverandre om alle beslutninger på tilsynsområdet som begrenser, fratar,
forbyr eller tilbakekaller autorisasjon eller lisens for en yrkesutøver. Etter avtalen skal
statene, hvis det er mulig etter nasjonal lovgivning, også underrette hverandre om andre
vedtak enn tilbakekall og begrensninger i autorisasjon dersom det er av betydning for
tilsynsvirksomheten.
Tilsynsopplysninger i konkrete saker og informasjon som er viktig for pasientsikkerheten,
kan dermed gjøres kjent for alle landene i avtalen. Avtalen skal gi bedre pasientsikkerhet,
ved å hindre at helsepersonell som har mistet autorisasjonen i ett land, skal kunne fortsette
uforsvarlig virksomhet i et annet land.
Avtalen om å dele slik informasjon har eksistert siden 1993, men den har møtt kritikk for
ikke å være effektiv nok. Avtalen ble derfor revidert i 2018. Endringene trådte i kraft 1.
februar 2020.
3.1.3 EØS-reglene og IMI-samarbeidet
Statens helsetilsyn har etter EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell § 28 plikt
til å varsle om tilsynsreaksjoner til autorisasjonsmyndighetene i andre land (ansvarlige

myndigheter etter EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv). Varsling skal skje gjennom IMI, dvs.
Internal Market Information system som er EUs database til informasjonsutveksling
mellom EØS-statene.
Statens helsetilsyn skal etter § 28 varsle om
-

identiteten til yrkesutøveren

-

hvilket yrke det gjelder

-

hvilken myndighet som fattet vedtaket
omfanget av vedtaket

- hvilken periode vedtaket gjelder
Disse reglene er fastsatt, men enda ikke trådt i kraft. Dette skal etter planen skje om kort
tid, når IMI-løsningen er på plass.
3.1.4 Taushetsplikten
Opplysninger om tilsynsreaksjoner om identifiserte helsepersonell kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13. Etter forvaltningsloven 13 første ledd
nr. 1 er opplysninger om «noens personlige forhold» underlagt taushetsplikt.
Lovavdelingen har i en uttalelse 8. juli 2005 (JDLOV-2005-3575) lagt til grunn at selve
opplysningen om at en person har fått tilbakekalt eller suspendert sin autorisasjon som
helsepersonell, jf. helsepersonelloven §§ 57 og 58, ikke er underlagt taushetsplikt etter
forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1. For opplysninger om bakgrunnen for
suspensjonen eller tilbakekallet ble spørsmålet om taushetsplikt antatt å bero på hva slags
forhold det dreide seg om. Se også Lovavdelingens tolkningsuttalelse 25. januar 2011 og
Sivilombudsmannens sak om tap av autorisasjon som psykolog som er gjengitt i
årsmeldingen for 2006 på side 126 (Somb-2006-28).
Opplysninger som er taushetsbelagte kan bare gis ut dersom det er fastsatt i lov. Det er
fastsatt flere unntak fra taushetsplikten som åpner for at taushetsbelagte opplysninger kan
utleveres. De mest aktuelle i denne sammenheng er forvaltningsloven § 13b nr. 2 og nr. 5.
Forvaltningsloven § 13b nr. 2 sier at taushetsplikten ikke er til hinder for "at opplysningene brukes for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for, bl.a. kan brukes i
forbindelse med saksforberedelse, avgjørelse, gjennomføring av avgjørelsen, oppfølging
og kontroll".
Forvaltningsloven § 13b nr. 5 sier at taushetsplikten ikke er til hinder for "at forvaltningsorganet gir andre forvaltningsorganer opplysninger om en persons forbindelse med
organet og om avgjørelser som er truffet og ellers slike opplysninger som det er nødvendig å gi for å fremme avgiverorganets oppgaver etter lov, instruks eller oppnevningsgrunnlag".

3.2 Forslag om unntak fra taushetsplikten
Som en del av det internasjonale samarbeidet mellom de nordiske landene og EU/EØS om
pasientsikkerhet og helsepersonell, gir og mottar Statens helsetilsyn opplysninger om

tilsynsreaksjoner. Rutinemessig sendes det ut varslinger om helsepersonellets identitet,
om at autorisasjonen er tilbakekalt eller begrenset, omfanget av reaksjonen osv. Etter
Arjeplogavtalen skal statene, hvis det er mulig etter nasjonal lovgivning, også underrette
hverandre om andre vedtak enn tilbakekall og begrensninger i autorisasjon dersom det er
av betydning for tilsynsvirksomheten. Dette følger også av EØS-forskriften om
godkjenning av helsepersonell § 28. Som en følge av dette informerer Statens helsetilsyn
rutinemessig Sundhedsstyrelsen i Danmark og Socialstyrelsen i Sverige om helsepersonell
som ilegges advarsel. Dette medfører at Statens helsetilsyn også mottar forespørsler fra
Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen om å få opplyst bakgrunnen for vedtaket. Dette
gjøres i dag ved at Helsetilsynet gir innsyn i en usladdet versjon (bortsett fra navnet på
pasienter) av vedtaket. Ved nærmere forespørsel kan det også bli aktuelt at Statens
helsetilsyn gir ut opplysninger om begrunnelsen for tilsynsreaksjonen.
Statens helsetilsyn har i sin praksis lagt til grunn at forvaltningsloven § 13 b nr. 5 gir unntak fra taushetsplikten til å kunne utlevere opplysninger om tilsynsreaksjoner til forvaltningsorganer, også i andre land. Departementet legger til grunn at det å utlevere
relevante opplysninger om helsepersonell, inkludert taushetsbelagte opplysninger, vil
kunne "fremme(r) avgiverorganets oppgaver". Det kan imidlertid stilles spørsmål ved om
forvaltningslovens bestemmelser er anvendelig utenfor Norges grenser. Dette skyldes at
våre myndigheter vil ha liten mulighet til å kontrollere at opplysningene behandles
forsvarlig av en utenlandsk mottaker. Justisdepartementets lovavdeling har sagt at
unntaket må "iallfall som hovedregel være et norsk forvaltningsorgan" jf. tolkningsuttalelse 6. februar 1985 om utlevering av opplysninger til skattemyndigheter i USA.
Departementet mener at også forvaltningsloven § 13b nr. 2 vil kunne gi unntak fra
taushetsplikten for Statens helsetilsyn. Også denne bestemmelsen er utformet først og
fremst med sikte på utveksling av opplysninger mellom forvaltningsorganer i Norge.
Utlevering av opplysninger til helsemyndigheter som har ansvaret for helsepersonell i
andre land, vil være innenfor bestemmelsens begrensning til samme formål. Vi viser til at
formålsbegrensningen etter sin ordlyd ikke er avgrenset til formål i Norge.
Departementet viser til at det ofte vil kunne være tale om svært personsensitive opplysninger. Ikke bare har andre lands myndigheter behov for å vite om helsepersonell som
arbeider hos eller som søker om å få godkjenning dem, har fått tilbakekalt eller begrenset
sin godkjenning. De kan også ha behov for å vite hva som var grunnen for vedtaket, for
eksempel om det var tale om utilstrekkelig faglig kompetanse, misbruk av medikamenter
eller overgrep mot barn. Godkjenningsreglene i mange andre land, så vel som i Norge, er
slik at helsepersonell som har blitt fratatt autorisasjonen i ett land ikke uten videre mister
den i andre land. Dette henger blant annet sammen med at vilkårene for å tilbakekalle kan
være ulike. Godkjenningsmyndighetene må gjøre en konkret vurdering av det aktuelle
helsepersonellets kompetanse og yrkesutøvelse.
Departementet mener på denne bakgrunn at det er behov for en tydeligere hjemmel for at
Statens helsetilsyn uten hinder av taushetsplikten skal kunne utlevere opplysninger om
tilsynsreaksjoner, inkludert advarsler, til forvaltningsorganer i andre land. Departementet
foreslår et nytt andre punktum i helsepersonelloven § 66 tredje ledd der det presiseres at

opplysningene kan gis uten hinder av taushetsplikten. Unntaket fra taushetsplikten vil
dekke opplysninger som gis til andre lands myndigheter i samsvar med den nordiske
Arjeplogavtalen eller EØS-avtalen.
For at tilsynsmyndighetene skal ha tydelig hjemmel til å gi ut opplysninger også om
advarsler, settes det inn et tillegg om dette i § 66 første ledd.

3.3 Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget om et tydelig unntak fra taushetsplikten for Statens helsetilsyns underretning om
tilsynsreaksjoner til andre forvaltningsorganer i Norge og utlandet, vil gi en klarere
hjemmel for gjeldende praksis med hensyn til utlevering av taushetsbelagte opplysninger.
Endringen vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

4 Utvidelse av varslingsplikten til Ukom
Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) skal undersøke
alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold i helse- og omsorgstjenesten. I dag har
virksomheter i spesialisthelsetjenesten plikt til å varsle Ukom om alvorlige hendelser.
Departementet foreslår nå at varslingsplikten til Ukom utvides til å omfatte alle
virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester. Dette innebærer at også den
kommunale helse- og omsorgstjenesten, den offentlige tannhelsetjenesten og private
tilbydere av helse- og omsorgstjenester vil få plikt til å varsle Ukom. Varslingsplikten til
Ukom vil fremgå av undersøkelseskommisjonsloven § 7, og vil dermed tilsvare
varslingsplikten til Statens helsetilsyn etter lov 15. desember 2017 nr. 107 om statlig
tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (ny helsetilsynslov) § 6. Videre foreslås det å
speile varslingsplikten i tjenestelovene. I tillegg foreslår departementet at definisjonen av
alvorlig hendelse i § 3 bokstav a i lov om Statens undersøkelseskommisjon justeres slik at
den er i overenstemmelse med begrepsbruken som ligger til grunn for varslingsplikten.

4.1 Gjeldende rett
Det følger av lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten § 7
første ledd at helseforetak og virksomheter som har avtale med regionale helseforetak,
skal straks varsle undersøkelseskommisjonen om alvorlige hendelser, jf.
spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a.
Det følger videre av lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og
omsorgstjenesten § 7 andre ledd at pasienter, brukere eller nærmeste pårørende kan varsle
undersøkelseskommisjon om alvorlige hendelser.
I forbindelse med vedtakelse av ny helsetilsynslov ble det også vedtatt endringer i
spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a første ledd som utvider varslingsplikten til Statens
helsetilsyn og Ukom til alle virksomheter som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven.
Videre ble varslingsplikten til Statens helsetilsyn i den nye helsetilsynsloven utvidet til å
omfatte alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester. Dette innebærer at også

virksomheter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, den offentlige tannhelsetjenesten
og private tjenesteytere vil ha varslingsplikt til Statens helsetilsyn ved alvorlige hendelser.
Dette fremgår av ny helsetilsynslov § 6. Virksomhetenes varslingsplikt til Statens helsetilsyn
er av pedagogiske grunner også speilet i tjenestelovene. Nevnte lovendringer trådte i kraft 1.
juli 2019. Varslingsplikten til Ukom ble ikke utvidet tilsvarende.

4.2 Departementets vurderinger og forslag
Ukom startet sitt arbeid 1. mai 2019 og kan undersøke alvorlige hendelser eller forhold i
hele helse- og omsorgstjenesten. Dette gjelder uavhengig av hvordan Ukom har blitt kjent
med den alvorlige hendelsen eller det alvorlige forholdet. Mulige kilder for informasjon
vil kunne være media, pasienter og pårørende, Statens helsetilsyn eller andre myndigheter.
Varsler fra virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester vil imidlertid være en viktig
kilde til informasjon om alvorlige hendelser. En plikt for virksomheter til å varsle om
alvorlige hendelser vil innebære at Ukom blir kjent med hendelsen på et tidlig tidspunkt
og raskt kan starte undersøkelser i de sakene den velger å gå inn i. Dette kan være
avgjørende for å få saken godt opplyst.
I dag er det kun virksomheter som yter spesialisthelsetjenester som er pålagt en
varslingsplikt til Ukom. Alvorlige hendelser skjer imidlertid også i tjenester som ikke er
omfattet av dagens varslingsplikt. Disse hendelsene kan ha like alvorlige konsekvenser
som hendelser i spesialisthelsetjenesten. I årene fremover vil en stadig større andel av
pasientbehandlingen og mer komplekse tjenester ytes i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten. Det må derfor antas at dette også vil kunne føre til en økning i andelen
alvorlige hendelser som skjer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. En del av
helse- og omsorgstjenestene ytes videre av private aktører uten tilknytning til den
kommunale helse- og omsorgstjenesten, blant annet allmennleger og fysioterapeuter uten
avtale med det offentlige. Også i denne delen av helse- og omsorgstjenesten vil det kunne
skje alvorlige hendelser. Det samme gjelder i den offentlige og private tannhelsetjenesten
eller i forbindelse med helsehjelp som ytes av helsepersonellgrupper som i hovedsak yter
tjenester på privat basis, f.eks. kiropraktorer m.fl. Departementet mener derfor at
kommuner og andre virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester bør ha en plikt til å
varsle raskt ved alvorlig hendelser.
I ny helsetilsynslov ble varslingsplikten til Statens helsetilsyn utvidet til å gjelde alle
virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester, jf. § 6. Etter departementets vurdering
bør varslingsplikten til Ukom samordnes med varslingsplikten til Statens helsetilsyn.
Varslingsplikten til Ukom bør i likhet med varslingsplikten til Statens helsetilsyn gjelde
for alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester.
Kriteriene som utløser varslingsplikten bør også være de samme som for varslingsplikten
til Statens helsetilsyn. Varslingsplikten til Ukom skal i likhet med varslingsplikten til
Statens helsetilsyn gjelde ved dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker
som følge av tjenesteytelsen eller ved at en pasient eller bruker skader en annen. Videre
gjelder varslingsplikten kun i de tilfellene der utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko.
Varslingsplikten til Ukom er utformet på samme måte som varslingsplikten i § 6 i den nye

helsetilsynsloven. Dette vil innebære en forenkling for tjenesteytere som skal sende
samme varsel til både Statens helsetilsyn og til Ukom.
Departementet foreslår at den generelle varslingsplikten for alle virksomheter som yter
helse- og omsorgstjenester reguleres i lov om Statens undersøkelseskommisjon § 7. Det
foreslås videre av pedagogiske grunner at varslingsplikten også fremgår av tjenestelovene.
I spesialisthelsetjenesteloven er varslingsplikten allerede regulert i § 3-3 a. Det foreslås at
varslingsplikten også speiles i helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3a og i
tannhelsetjenesteloven § 1-6.
I tillegg mener departementet at definisjonen av alvorlig hendelse i § 3 bokstav a i lov om
Statens undersøkelseskommisjon bør justeres slik at den er i overenstemmelse med
begrepsbruken som ligger til grunn for varslingsplikten. Det foreslås derfor at man endrer
begrepet betydelig skade til svært alvorlig skade i definisjonen av alvorlig hendelse.
Dette er en språklig endring som ikke er ment å innebære noen endringer i
alvorlighetsgraden som ligger til grunn for definisjonen av alvorlige hendelser. Endringen
er heller ikke ment å innebære endringer i hvilke saker som Ukom kan undersøke.
I forbindelse med vedtakelse av ny helsetilsynslov ble det lovfestet at pasienter, brukere
og nærmeste pårørende kan varsle Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser.
Bestemmelsen fremgår av pasient- og brukerrettighetsloven § 7-6. Av pedagogiske årsaker
er tilsvarende bestemmelse tatt inn i lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og
omsorgstjenesten § 7 andre ledd. For å samordne bestemmelsene om varsling foreslår
departementet at pasienters og pårørendes varslingsadgang også fremgår av ny
helsetilsynslov § 6. Det foreslås derfor at dette tas inn som tredje ledd i bestemmelsen og
at nåværende tredje ledd blir fjerde ledd.

4.3 Administrative og økonomiske konsekvenser
En utvidelse av hvilke virksomheter som skal ha varslingsplikt til Ukom, vil føre til en
økning i antallet varsler og kan således også medføre en økning i bruk av ressurser på å
gjennomgå varslene.
Ukom vil, i motsetning til Statens helsetilsyn, ikke ha en undersøkelsesplikt og kan
dermed velge hvilke varsler de vil undersøke nærmere og hvilke de vil la ligge. Ukom kan
derfor i større grad bestemme hvor mye ressurser de vil bruke på å gjennomgå varslene.
De økonomiske og administrative konsekvensene vil derfor trolig være små.
En utvidelse av varslingsplikten innebærer at virksomheter som yter helse- og
omsorgstjenester ved alvorlige hendelser må varsle to ulike etater om det samme
forholdet. Kriteriene for å varsle til Ukom er imidlertid de samme som til Statens
helsetilsyn. Dette innebærer at den enkelte tjenesteyter kan sende samme varsel til Ukom
som til Statens helsetilsyn. En plikt til å varsle Ukom vil dermed ikke få særlige
økonomiske eller administrative konsekvenser for den som varsler.
I prosjektet "En vei inn" utredes etableringen av felles meldeportal for ulike meldeplikter i
ett felles system. Formålet med prosjektet er at helsepersonell og virksomheter, pasienter
og pårørende enkelt skal kunne melde hendelser ett sted for de ulike melde- og

varselordningene. Varslingsplikten til Statens helsetilsyn og Ukom inngår i En vei innløsningen. Ukom skal fra første halvdel av 2020 kunne motta meldinger fra helsetjenesten
via løsningen, mens løsningen for pasienter og pårørende utvikles i 2020. Fra 2020 driftes
og forvaltes løsningen av Norsk Helsenett SF.

5 Utkast til lovbestemmelser
I lov 3. juni 1983 nr. 54 om tannhelsetjenesten gjøres følgende endringer:
Ny § 1-6 skal lyde:
Virksomheter som er omfattet av loven her, skal straks varsle Statens helsetilsyn og
Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten om dødsfall eller svært
alvorlig skade på pasient eller bruker som følge av tjenesteytelsen eller ved at en pasient
eller bruker skader en annen, jf. helsetilsynsloven § 6 og lov om Statens
undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten § 7. Varslingsplikten gjelder
dersom utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko.

I lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenester m.m. gjøres følgende endringer:
§ 2-4 a Klinisk etikkomité
Helseforetaket skal opprette en klinisk etikkomité. Andre sykehus eller virksomheter
som omfattes av denne loven kan opprette en klinisk etikkomité.
Den kliniske etikkomitéen skal bidra til å øke helsepersonellets kompetanse i å
identifisere, analysere og avklare etiske verdispørsmål i forbindelse med
pasientbehandling og ved prioritering av ressurser. På forespørsel fra pasienter,
pårørende og helsepersonell skal den kliniske etikkomitéen bistå med råd om hvordan
konkrete etiske utfordringer i pasientbehandlingen kan løses.
Den kliniske etikkomitéen skal være tverrfaglig sammensatt og ha medisinsk og
helsefaglig kompetanse. Den kliniske etikkomitéen bør også ha brukerrepresentant og
kompetanse i medisinsk etikk og helserett.
Den kliniske etikkomitéen skal utføre sine oppgaver uavhengig og selvstendig.
§ 3-3 a overskrift skal lyde:
§ 3-3 a Varsel om alvorlige hendelser

I lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter gjøres følgende endringer:
§ 7-6 overskrift skal lyde:
§ 7-6 Varsel om alvorlige hendelser
§ 7-6 første ledd skal lyde:
Pasient, bruker eller nærmeste pårørende kan varsle Statens helsetilsyn og Statens
undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten om dødsfall eller svært alvorlig
skade på pasient eller bruker som følge av ytelse av helse- og omsorgstjenester eller ved at

en pasient eller bruker skader en annen. Adgangen til å varsle gjelder dersom utfallet er
uventet ut fra påregnelig risiko.
I lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. gjøres følgende endringer:
§ 29 d Opplysninger til klinisk etikkomité
Helsepersonell kan som hovedregel bare gi opplysninger underlagt lovbestemt
taushetsplikt til en klinisk etikkomité jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-4 a, dersom det er
innhentet samtykke fra den opplysningene direkte gjelder.
Helsepersonell kan i særlige tilfeller gi opplysninger underlagt lovbestemt
taushetsplikt til en klinisk etikkomité uten samtykke fra pasienten, dersom det er
nødvendig for at komitéen skal kunne bistå helsepersonellet med råd eller drøftelse av
etiske utfordringer i et konkret tilfelle og det anses å være i pasientens interesse. Det skal
ikke gis direkte personidentifiserbare opplysninger som for eksempel navn eller
fødselsnummer.
Graden av personidentifikasjon skal ikke være større enn nødvendig for det aktuelle
formålet. Reglene om taushetsplikt gjelder tilsvarende for den som mottar opplysningene.

§ 66 tredje ledd skal lyde:
Ved tilbakekall, frivillig avkall eller suspensjon av autorisasjon, lisens,
spesialistgodkjenning eller rekvireringsrett, ved begrensning av autorisasjon eller ved
advarsel, skal Statens helsetilsyn underrette de landene Norge er folkerettslig forpliktet til
å informere. Underretning etter første punktum kan gis uten hinder av taushetsplikten.
I lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. gjøres
følgende endringer:
§ 12-3 a skal lyde:
§ 12-3 a Varsel om alvorlige hendelser
Virksomheter som er omfattet av loven her, skal straks varsle Statens helsetilsyn
og Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten om dødsfall eller svært
alvorlig skade på pasient eller bruker som følge av tjenesteytelsen eller ved at en pasient
eller bruker skader en annen, jf. helsetilsynsloven § 6 og lov om Statens
undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten § 7. Varslingsplikten gjelder
dersom utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko.

I lov 16. juni 2017 nr. 56 om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og
omsorgstjenesten gjøres følgende endringer:
§ 3 bokstav a skal lyde:

a) alvorlig hendelse: dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker hvor
utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko.

§ 7 første ledd skal lyde:
En virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester, skal straks varsle Statens
undersøkelseskommisjon om dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker
som følge av tjenesteytelsen eller ved at en pasient eller bruker skader en annen.
Varslingsplikten gjelder dersom utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko.

I lov 15. desember 2017 nr. 107 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv.
gjøres følgende endringer:
§ 6 overskrift skal lyde:
§ 6 Varsel til tilsynsmyndigheten om alvorlige hendelser
§ 6 nytt tredje ledd skal lyde:
Pasient, bruker eller nærmeste pårørende kan varsle Statens helsetilsyn om hendelser
som nevnt i første ledd.
Nåværende tredje ledd blir fjerde ledd.
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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
Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser
Stiftelsen iOmsorg
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Stiftelsen Organdonasjon

Stiftelsen Phoenix Haga
Stiftelsen Pinsevennenes evangeliesentre
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Stiftelsen Pårørendesenteret
Stiftelsen Verdighetssenteret – omsorg for gamle
Stoffskifteforbundet
Tekna
Teknologirådet
Trust Arktikugol
Turner Syndrom foreningen i Norge
Tyrili Utvikling og prosjekt - stiftelse
Ungdom mot narkotika – UMN
Ung i Trafikk
Uni Research AS
Unicare Omsorg AS
Unio
Universitets- og høyskolerådet
Universitets- og høyskoleutdannedes forbund
Utdanningsforbundet
Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester
Velferdsforskningsinstituttet NOVA
Vestlandske Blindeforbund
Virke
Visma
Volvat Medisinske Senter AS
Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt-Norge
Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
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Høring NOU 2019: 23 Ny opplæringslov

Innledning
Kunnskapsdepartementet sender med dette opplæringslovutvalgets utredning NOU 2019: 23
Ny opplæringslov på høring. Utredningen kan leses her.
Departementet ber om høringsinstansenes syn på utvalgets forslag. Fristen for å gi
høringsuttalelse er 1. juli 2020.

Bakgrunn
Regjeringen oppnevnte 22. september 2017 et utvalg som fikk i oppgave å utrede og vurdere
behovet for rettslig regulering av grunnskoleopplæringen og den videregående opplæringen
(grunnopplæringen). Utvalgets mandat var å foreslå ny opplæringslov og overordnende
prinsipper for regelstyringen av grunnopplæringen. Utvalget leverte sin utredning NOU 2019:
23 Ny opplæringslov til daværende kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner 13.
desember 2019.

Utredningen
Oversikt over innholdet i NOU-en
Kapittel 1 inneholder et sammendrag av utredningen, og lovforslag står i kapittel 2. I tillegg
inneholder NOU-en fem deler: del I om utvalgets mandat, sammensetning og arbeid m.m.,
del II om styringen av grunnopplæringen, del III om utfordringer med dagens regelverk, del
IV om utvalgets vurderinger og forslag og til slutt del V om implementering, konsekvenser av
og merknader til lovforslaget.
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Del IV om utvalgets vurderinger og forslag er delt inn i kapitler etter tema (kapittel 12 – 54).
Hvert kapittel, og enkelte underkapitler, avsluttes med en punktvis oppsummering av
utvalgets forslag.
Utvalgets forslag
Opplæringslovutvalget foreslår en ny opplæringslov som er ment å erstatte dagens
opplæringslov. Utvalget foreslår også prinsipper for regelstyringen for å bidra til at loven og
forskrifter til loven over tid blir et godt og effektivt virkemiddel for styring av
grunnopplæringen, se kapittel 12 i NOU-en.
For å skape rom for læring for mangfoldet av barn og voksne i dagens og framtidens
grunnopplæring, foreslår utvalget blant annet at universell opplæring, forsterket innsats og
individuelt tilrettelagt opplæring innføres som nye betegnelser og bestemmelser i loven.
Utvalget foreslår at kravet om universell opplæring erstatter dagens krav om tilpasset
opplæring. Forsterket innsats erstatter dagens krav om intensiv opplæring, men utvides til å
gjelde all opplæring og alle trinn. Retten til individuelt tilrettelagt opplæring viderefører
dagens rett til spesialundervisning, men utvalget foreslår at den deles opp i tre rettigheter.
Retten til personlig assistanse og fysisk tilrettelegging skilles ut som egne rettigheter.
Utvalget foreslår også å utvide mandatet til den pedagogisk-psykologiske tjenesten slik at
tjenestens arbeid ikke bare skal rette seg mot elever med særlige behov, men mot alle
elever. Se kapittel 31 om universell opplæring og individuell tilrettelegging.
Ungdommer som har fullført videregående opplæring uten å bestå, bør etter
opplæringslovutvalgets vurdering få en ny sjanse til å få studiekompetanse eller
yrkeskompetanse. Utvalget foreslår derfor å innføre rett til videregående opplæring for dem
som har «brukt opp» ungdomsretten til videregående opplæring, men som ikke har bestått.
Disse ungdommene får etter utvalgets forslag rett til videregående opplæring særskilt
organisert for voksne, det vil si at retten til videregående opplæring ikke er knyttet opp mot et
bestemt antall år, og at retten ikke må tas ut innenfor en bestemt tidsramme. Les mer om
forslaget i kapittel 45.4.4 om rett til videregående opplæring for voksne.
Opplæringslovutvalget har hatt som mål å lage en lov med godt språk og god struktur.
Utvalget har blant annet forsøkt å skape bedre sammenheng mellom reglene for grunnskolen
og reglene for den videregående opplæringen. Utvalget har vært opptatt av i størst mulig
grad å unngå likelydende bestemmelser i ulike deler av loven, unngå dobbeltreguleringer og
å unngå særregulering av forhold som er regulert i sektorovergripende lover som
kommuneloven og forvaltningsloven.
For øvrig foreslår utvalget blant annet
 egne bestemmelser om vektlegging av elevens beste, elevmedvirkning,
skoledemokrati, foreldresamarbeid og skoleregler, se kapittel 18, 19, 21 og 22
 at kravet om at skolene skal ha samarbeidsutvalg, elevråd, foreldreråd mv. ikke
videreføres, men elevene skal fortsatt ha rett til å velge elevråd, se kapittel 19
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at det stilles krav om et visst omfang grunnskoleopplæring for at en elev kan sies å
ha fullført grunnskolen og dermed få rett til videregående opplæring. Ungdom som
ikke har fullført grunnskolen, får rett til ett år med grunnskoleopplæring ved en
videregående skole, se kapittel 24
at aktivitetsplikten og håndhevingsordningen for saker om psykososialt skolemiljø
videreføres med enkelte endringer, se kapittel 36
at ansatte i skolen på visse vilkår skal kunne gripe inn med milde fysiske tiltak overfor
elever hvis det er nødvendig for å opprettholde orden eller avverge skade, se kapittel
37.2
flere nye regler som skal bidra til at opplæringen i større grad gis av en lærer med
relevant faglig og pedagogisk kompetanse, og at lærerne får tid til å være lærere. Det
fastsettes for eksempel i loven at all opplæring skal forberedes og følges opp av en
lærer, og at læreren som hovedregel må være til stede, se kapittel 39
at lærernormen ikke videreføres fordi utvalget foreslår flere andre krav som vil bidra til
å oppnå målene med lærernormen og samtidig legge bedre til rette for at
ressursbruken kan tilpasses elevenes behov, se kapittel 26.3
å åpne for fjernundervisning i flere tilfeller enn i dag. Fjernundervisningen må blant
annet være trygg og pedagogisk forsvarlig og sikre at læreren og eleven kan
kommunisere effektivt, se kapittel 28
at samiske elever i grunnskolen gis rett til opplæring på samisk i to fag dersom minst
tre elever i kommunen krever det, se kapittel 33
større fleksibilitet i fag- og timefordelingen, se kapittel 17
en rekke endringer i reglene om videregående opplæring i bedrift, blant annet at
loven bruker «lærling» som fellesbenevnelse for alle som får fagopplæring i bedrift,
se kapittel 29
flere klargjøringer og språklige endringer i reglene om grunnskoleopplæring og
videregående opplæring særskilt organisert for voksne, se kapittel 45

Høringen
Videreformidling av høringsbrevet og hvem som kan sende inn høringssvar
Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet
for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser. I
tillegg ber vi om at dere informerer om høringen på egen nettside, i nyhetsbrev eller liknende.
Vi ber kommuner og fylkeskommuner om å videresende dette høringsbrevet i egen
virksomhet og oppsummere de ulike innspillene før de oversendes Kunnskapsdepartementet
i én felles høringsuttalelse. Vi ber også universiteter og høgskoler om å koordinere
eventuelle innspill fra ulike fakulteter og fagmiljøer.
Alle som ønsker det, kan sende inn høringsuttalelse. Dette gjelder også privatpersoner og
aktører som ikke er oppgitt på adresselisten for denne høringen.
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Innsending av høringssvarene
Vi ber om at det framgår klart av høringssvaret hvilke paragrafer i lovutkastet eller hvilke
kapitler i NOU-en høringsuttalelsene gjelder.
Opplæringslovutvalget har ikke drøftet forslaget om mild tvangsbruk med utvalgets
referansegruppe eller andre, og departementet ber derfor særskilt om innspill til dette
forslaget, se forslag til § 12-1 og kapittel 37.2 i NOU-en.
Høringsuttalelser skal sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for
høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2687171 under «Send inn høringssvar».
Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på regjeringen.no.

Departementets oppfølging av utredningen – videre prosess
Kunnskapsdepartementet tar sikte på å sende høringsnotat med forslag til ny opplæringslov
på høring våren 2021. Høringsuttalelsene til NOU 2019: 23 vil være viktige i
Kunnskapsdepartementets arbeid med det kommende høringsforslaget. Regjeringen skal for
øvrig legge fram en lovproposisjon våren 2021 med forslag til enkelte endringer i dagens
opplæringslov. Regjeringen tar sikte på å legge fram et lovforslag om ny opplæringslov for
Stortinget våren 2022.
Stortinget har vedtatt at normen for lærertetthet skal evalueres, og NIFU skal gjennomføre
evalueringen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Resultatet av evalueringen vil foreligge
våren 2022. Departementet kommer derfor ikke til å vurdere forslaget om å ikke videreføre
lærernormen før lærernormen er evaluert.
Kunnskapsdepartementet sendte NOU 2019: 25 Med rett til å mestre. Struktur og innhold i
videregående opplæring på høring 22. januar 2020. I utredningen er det blant annet forslag
om å utvide retten til videregående opplæring fra en rett til tre års opplæring til en rett til å
fullføre med studie- eller yrkeskompetanse. Kunnskapsdepartementet ser at det kan være
krevende for høringsinstansene å skulle svare på flere høringer på samme tid. Vi ber likevel
om at dere svarer på høringene hver for seg. Departementet vil se innspillene i sammenheng
i det videre arbeidet med forslag til ny opplæringslov.

Med hilsen

Kristin Ryan (e.f.)
avdelingsdirektør
Elisabeth Harlem Eide
prosjektleder
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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