MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

Formannskapet
Teams
04.05.2020
Tid: 16:00

Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til
møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no eller på telefon 52 85 74 21 / 19 / 22.
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale med sekretariatet.

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

38/20

20/2651
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET
27.04.2020

39/20

20/2529
MIDLERTIDIG DELEGERING AV MYNDIGHET - KORONAUNNTAK

40/20

19/300
LOKALISERING AV NY SKOLE I VEAVÅGEN

41/20

19/5883
REGIONALT KYSTPILEGRIMSSENTER

42/20

20/2193
109/13 - DISPOSISJONSRETT FOSEN BYGDELAG

43/20

19/655
TILBAKEFØRING AV DISPOSISJONSRETT FOR KAIER FRA
KARMSUND HAVN

44/20

14/1153
47/655, 47/656 OG 47/218 - FESTEAVTALE - RETTIGHET TIL KAI OG
MOLO - VIKEVÅGEN BÅTFORENING

45/20

20/2470
KOMMUNAL GARANTI - OPPGRADERING KUNSTGRESSBANE
AVALDSNES IDRETTSLAG

46/20

12/288

ENDRING AV FORSKRIFT OM ADGANG TIL JAKT ETTER HJORT
OG RÅDYR, KARMØY KOMMUNE, ROGALAND
47/20

20/2665
RETNINGSLINJER - BETALINGSUTSETTELSE AV EIENDOMSSKATT
SOM FØLGE AV KORONA-TILTAK

48/20

19/1409
SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT SLÅGSTEMMEN
BARNEHAGE

49/20

20/2746
FORSLAG TIL ENDRINGER AV UBUNDET INVESTERINGSFOND

50/20

20/2700
REFERATLISTE FORMANNSKAPET 04.05.20

51/20

20/2701
EVENTUELT FORMANNSKAPET 04.05.20

MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

Formannskapet
Teams
04.05.2020
Tid: 16:00

Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til
møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no eller på telefon 52 85 74 21 / 19 / 22.
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale med sekretariatet.

SAKSLISTE - TILLEGGSSAK
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

52/20

18/3937
SALG AV TOMTEOMRÅDER PÅ HUSØY TIL KARMSUND HAVN
IKS

Type

MØTEPROTOKOLL
Formannskapet
Møtested: Teams
Møtedato: 04.05.2020

Tid : Kl. 16:35 – 19:15

Funksjon

Navn

Parti

Leder
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
Borg Susan Elin

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

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

11.

Referent:

Formannskapssekretær

Fremmøte

Forfall
Thorheim Helge

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

Før formannskapsmøtet, ble det avholdt generalforsamlinger i Karmøy Kino AS og Solstein
AS.

Innkallingen godkjent. Sak 52/50 ble ettersendt. Saker meldt under eventuelt.
Referatlisten ble utsatt i sin helhet til neste møte i formannskapet. Saksliste deretter
godkjent.

Side 1 av 15

Protokollen skal godkjennes i neste møte.

Saknr. 38/20
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET 27.04.2020

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møtet i formannskapet 27.04.20.

Saknr. 39/20
MIDLERTIDIG DELEGERING AV MYNDIGHET - KORONAUNNTAK

Behandling:
Medhaug (H) fremmet endringsforslag til punkt 4 og tilleggspunkt 6:
Endringspunkt 4:
Delegasjonsmyndigheten trer i kraft fra vedtakstidspunktet og gjelder frem til 20. september 2020 eller
frem til kommunestyret igjen kan møtes på ordinært vis.
Tilleggspunkt 6:
Kommunestyret forutsetter at det legges vekt på brede, omforente løsninger i denne tiden og viser
forøvrig til møtereglementets § 17 om mindretallsanke i saker avgjort etter delegert fullmakt.
Votering:
Det ble først votert over rådmannens innstilling punkt 1, 2, 3 og 5.
Punkt 1, 2, 3 og 5 ble vedtatt mot 1 (SV).
Det ble deretter votert over endringspunkt 4, og tilleggspunkt 6, fremsatt av Medhaug.
Endringspunkt 4 og tilleggspunkt 6 ble enstemmig vedtatt.

Side 2 av 15

Vedtak:
1. Kommunestyret gir formannskapet midlertidig delegasjonsmyndighet til å fatte
vedtak på vegne av kommunestyret innenfor:
-

saker som belaster årets budsjett med inntil 500.000 kr.
plansaker – regulering
saker som behandles regionalt
garantisaker

2. Delegasjonsmyndigheten omfatter ikke saker som er gitt delegasjonsperre i lov.
3. Delegasjonsmyndigheten gjelder både saker av prinsipiell betydning, og saker av
ikke prinsipiell betydning.
4. Delegasjonsmyndigheten trer i kraft fra vedtakstidspunktet og gjelder frem til 20.
september 2020 eller frem til kommunestyret igjen kan møtes på ordinært vis.

5. Saker vedtatt av formannskapet under delegert myndighet fra kommunestyret,
fremlegges for kommunestyret som en del av referatlisten i førstkommende møte
etter vedtaksdato.
6. Kommunestyret forutsetter at det legges vekt på brede, omforente løsninger i
denne tiden og viser forøvrig til møtereglementets § 17 om mindretallsanke i saker
avgjort etter delegert fullmakt.

Saknr. 40/20
LOKALISERING AV NY SKOLE I VEAVÅGEN

Behandling:
Borg (KL) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes i påvente av en mer inngående utredning av alle tomtealternativene.

Medhaug (H) fremmet forslag til nytt punkt 3 og punkt 4:
Nytt punkt 3:
Formannskapet forventer ny sak om prosjektet vedrørende økonomi, funksjonalitet, ulike alternative
løsninger (modulbygg) før detaljprosjektering og anbudsprosess. Eventuell etterbruk av dagens
skolebygg bør også avklares i saken.
Nytt punkt 4:
Hovedutvalg oppvekst og kultur følger saken gjennom hele prosessen.
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Karmøylista og Høyre fremmet fellesforslag om utsettelse av saken.

Votering:
Det ble først votert om samlet utsettelsesforslag.
Forslag om utsettelse falt mot 7 stemmer (AP 3, FRP 1, KRF 1, SP 1, SV 1).
Saken ble tatt opp til realitetsbehandling.
Det ble votert over rådmannens innstilling punkt 1 og 2.
Innstillingen punkt 1 og 2 ble vedtatt mot 1 stemme (KL 1).
Det ble votert over tilleggspunkt 3 og 4 fremsatt av Medhaug.
Tilleggspunkt 3 ble vedtatt mot 1 (SV 1) stemme.
Tilleggspunkt 4 falt mot 6 (AP 3, FRP 1, KRF 1, SP 1) stemmer .

Vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen starte en prosess med tanke på at ny barneskole i
Veavågen skal oppføres på del av gnr. 3, bnr. 439 og del av gnr. 4 bnr. 12. (Vist på
vedlagte kart datert 05.03.20). Prosessen omfatter:
 Utarbeiding av reguleringsplan for tomt og nødvendig infrastruktur
 Erverv av arealer for realisering av skole og øvrige nødvendige anlegg

2. Når tilstrekkelig avklaring av de ovennevnte forhold foreligger, starter
detaljprosjektering av bygg og øvrig anlegg med mål om ferdigstillelse av nytt
skoleanlegg i 2024.

3. Formannskapet forventer ny sak om prosjektet vedrørende økonomi, funksjonalitet,
ulike alternative løsninger (modulbygg) før detaljprosjektering og anbudsprosess.
Eventuell etterbruk av dagens skolebygg bør også avklares i saken.

Saknr. 41/20
REGIONALT KYSTPILEGRIMSSENTER

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1. Kommunestyret ønsker å videreføre prosjektet og er positiv til etablering av et
regionalt kystpilegrimssenter på Avaldsnes. Driften av senteret forutsettes
medfinansiert av fylkeskommunen og andre kommuner med nøkkelsteder.

2. I 2020 dekkes den kommunale andelen på kr 125 000 av formannskapet
disposisjonsfond.

3. Den økonomiske videreføring av prosjektet - fra 01.01.2021 – innarbeides som en del
av budsjettprosessen for kommende økonomiperiode.

Saknr. 42/20
109/13 - DISPOSISJONSRETT FOSEN BYGDELAG

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1) Karmøy kommunestyre gir Rådmannen fullmakt til å gi disposisjonsrett for eiendommen
gnr. 109 bnr. 13 basert på følgende forutsetninger:
a) Karmøy kommune gir Fosen Bygdelag disposisjonsrett på gnr. 109 bnr. 13 med en
varighet på 20 år.
b) Fosen Bygdelag disponerer eiendommen vederlagsfritt.
c) Arealdisponeringen er i henhold til godkjent kommuneplan, jf. vedlagte
kommuneplankart datert 14.4.2020.
d) Ved evenuell omregulering av området, skal disposisjonsretten vurderes på ny, noe
som kan medføre at disposisjonsretten bortfaller.
e) Disposisjonsretten skal ikke påføre kommunen noen form for utgifter eller
økonomiske forpliktelser.
f) Vedlikehold av området, inkl. gjerdehold, overtas av Fosen Bygdelag i
disposisjonstiden.
g) Avtaleforholdet reguleres iht. tomtefesteloven.

Saknr. 43/20
TILBAKEFØRING AV DISPOSISJONSRETT FOR KAIER FRA KARMSUND HAVN

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar at Kommunale kaier, nevnt under, som frem til nå har inngått i
Karmsund Havn sin disposisjonsrett tilbakeføres til kommunen:



Kopervik – Bredalmenningen



Kopervik- Havnegata



Vea – Storøy



Sævelandsvik – Kommunekaien



Mannes



Åkrehamn – Almenning



Skudeneshavn – Stavakaien



Skudeneshavn – Gamle DS kai



Skudeneshavn – Elvebugrunnen



Skudeneshavn – Torget



Skudeneshavn – Almenning v/ Mørch



Torvastad – Viken

Følgende kaier bekreftes allerede å være overdratt til Karmøy kommune:


Kveiteviken, Torvastad



Åkrehamn – Pirkaien



Åkrehamn – Søndre kai II



Skudeneshavn- Almenning Kanalen

Følgende havner beholdes i Karmsund Havn sin disposisjonsrett:







Åkrehamn – Søndre kai I
Skudeneshavn – Ferjekai II
Skudeneshavn – Loskaien
Bøvågen
Husøy – Bjørgekaien

2. Følgende betingelser skal være oppfylt før overtakelsesforretning gjøres gyldig:

A. Det gjennomføres en felles befaring på alle kaiene med representanter fra Karmsund
Havn og kommunen. Det foretas samtidig en overtakelsesforretning. Det skal for
hver kai være tilknyttet et skjema som viser krav til hvilke tiltak som forutsettes
utført. Forutsetningen for overtakelse er at tiltakene skal være utbedret innen en
fastsatt frist. Kaiene skal ha gjennomgått lettere vedlikehold og være utrustet med
tilstrekkelig sikkerhetsutstyr.
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Med lettere vedlikehold menes: maling av kantlist og fortøyningsfester, spyling av
kai, fendring med unntak av kaier som er avstengt for fortøyning), rydde kai for løse
gjenstander (gammelt tauverk, boss, mm), sperring på grunn av defekt kai, skilting,
rydding i sjø (spesielt Sævik kai).
Av sikkerhetsutstyr inngår: Redningsstiger (må være av tilstrekkelig kvalitet, faste
leidere- ikke kjetting), redningsbøyer, kjetting under kaikant, lys.
B. For kaier som fortsatt skal inngå i Karmsund Havn sin portefølge: Karmsund Havn
plikter å gi en årlig tilbakemelding til kommunen mht status på kai og hva som er
utført av drift og vedlikehold.
C. Kaier som overføres til kommunen: KH må varsle sine leietakere og gi oversikt over
leietakere til kommunen. Kommunen sender ut årlig faktura (basert på fremtidige
vedtatte satser).
D. Karmøy kommune legger kaiene inn i sitt FDV-system.
3. Rådmannen skal snarest mulig fremlegge en handlingsplan for fremtidig oppgradering og
muligheter for avhending av kaiene. Oppgradering av kaiene skal anføres etter prioritet.

4. Rådmannen kommer tilbake i egen sak for kaiene som Kystverket (nå Rogaland
fylkeskommune) har vært involvert i og som inngår i Karmsund Havn sin portefølge.
Dette gjelder kaiene:


Osneshavn



Veavågen



Ferkingstad

5. Gebyr for leie fastsettes i budsjettprosessen.

Saknr. 44/20
47/655, 47/656 OG 47/218 - FESTEAVTALE - RETTIGHET TIL KAI OG MOLO VIKEVÅGEN BÅTFORENING

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Karmøy kommunestyre gir Rådmannen fullmakt til å forlenge gjeldende festekontrakt til
Vikevågen båtforening for eiendommene gnr. 47 bnr. 655 og 656. Festetidens utløp settes til
11.5.2040.
I tillegg gis Rådmannen fullmakt til at Vikevågen Båtforening får rettighet til å ha liggende
kai og molo på kommunens grunn gnr. 47 bnr. 218. Båtforeningen får fremtidig rett til å
vedlikeholde og utføre eventuelle fremtidige utskiftninger eller fornyinger av anlegg
m/innretninger. Området skal benyttes til molo, båtopptrekk og almenningskai, iht.
gjeldende reguleringsplan 140 Indre Vikevågen. Rådmannen gis fullmakt til at rettigheten kan
tinglyses på gnr. 47 bnr. 218. Rettigheten tinglyses som en personlig servitutt og kan ikke
overføres andre. Båtforeningen overtar kommunens ansvar om å kontrollere og vedlikeholde
anlegget slik at nødvendige sikkerhetskrav blir ivaretatt.
De økonomiske forpliktelsene med eiendommene samt gebyrer med tinglysing av rettighet,
belastes båtforeningen.

Saknr. 45/20
KOMMUNAL GARANTI - OPPGRADERING KUNSTGRESSBANE
AVALDSNES IDRETTSLAG
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommune garanterer ved selvskyldnerkausjon for lån på opptil kr. 3.350.000 til
Avaldsnes idrettslag. Nedbetalingstiden for lånet er på maksimum 10 år. Det tillates inntil 3
års avdragsfrihet.
Garantien nedtrappes i takt med nedbetalingsplanen for lånet og nedtrappes i takt med
utbetaling av tilskudd fra kommunen, spillemidler og merverdikompensasjon/refusjon til
formålet.

Saknr. 46/20
ENDRING AV FORSKRIFT OM ADGANG TIL JAKT ETTER HJORT OG RÅDYR,
KARMØY KOMMUNE, ROGALAND

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy formannskap vedtar følgende forskrift:
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Det er adgang til jakt etter hjort og rådyr i Karmøy kommune.

Minstearealet for godkjenning av vald, fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for
fellingskvoter på hjort er som angitt i tabellen:
Område

Minsteareal i dekar

Området tilhørende Aust-Karmøy Grunneigarlag.

1500

Områder tilhørende Avaldsnes og Vest-Karmøy Grunneierlag. 3000

Minstearealet for godkjenning av vald, fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for
fellingskvoter på rådyr er som angitt i tabellen:
Områder av kommunen

Minsteareal i dekar

Sør-Karmøy og arealet tilhørende Avaldsnes Grunneierlag.

1000

Resten av kommunen.

500

Denne forskrift trer i kraft straks, og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Karmøy i
forskrift fra 26.05.2008 nr 496, Forskrift om adgang til jakt etter hjort og rådyr, Karmøy
kommune, Rogaland.

Saknr. 47/20
RETNINGSLINJER - BETALINGSUTSETTELSE AV EIENDOMSSKATT SOM FØLGE
AV KORONA-TILTAK

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Formannskapet vedtar retningslinjer for behandling av søknader om
betalingsutsettelse av eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 25.

Retningslinjene i vedlegg 1 datert 22.4.2020, skal gjelde for søknader om
betalingsutsettelse på grunn av betalingsproblemer som følge av korona-tiltak.
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Saknr. 48/20
SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT
SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE
Behandling:
Midtun (FRP) redegjorde og ba om å få vurdert sin habilitet jf. fvl. § 6 på bakgrunn av hans
samboerskap med en ansatt i Slågstemmen barnehage.
Medhaug (H) redegjorde og ba om å få vurdert sin habilitet jf. fvl. § 6 på bakgrunn av at han
er medlem i styret i Kirketunet barnehage.
Ordfører foreslo at Midtun er å betrakte som inhabil etter fvl. § 6 (2).
Midtun (FRP) ble enstemmig vedtatt inhabil.
Midtun fratrådte.
10 representanter til stede.
Ordfører foreslo at Medhaug er å betrakte som habil etter fvl. § 6 .
Medhaug (H) ble enstemmig vedtatt habil.

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Midtun (FRP) tiltrer igjen. 11 representanter til stede.
Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre gir Slågstemmen barnehage, gnr. 43 bnr. 553, fritak for
eiendomsskatt etter eiendomskatteloven § 7 a).

2. Fritaket gis for perioden 1.1.2018-31.12.2020. Videre fritak vurderes i årlige
budsjettvedtak.
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Saknr. 49/20
FORSLAG TIL ENDRINGER AV UBUNDET INVESTERINGSFOND

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.
Fond for boligfelter, fond for industrifelter og salgsinntekter til oppgradering av
kommunale bygg avvikles, og slås sammen med øvrige midler på ubundet
investeringsfond.

2.

Dette vedtaket om sammenslåing medfører ikke i seg selv endringer i foreslått
finansiering av investeringsbudsjettet for 2020.

3.

Karmøy kommunestyre vedtar et mål om at ubundet investeringsfond bør minst
være 100 mill. kroner.

4.

I økonomireglement investering del 4 om finansiering av investeringsregnskapet
gjøres følgende endring:
Punkt 7. om «bruk av ubundet investeringsfond, opprinnelig avsatt av
kommunestyret til andre spesifikke formål» fjernes, da dette punktet ikke lengre blir
relevant. Nåværende punkt 8 blir nytt punkt 7.

Saknr. 50/20
REFERATLISTE FORMANNSKAPET 04.05.20

Behandling:
Referatlisten ble utsatt i sin helhet til neste møte i formannskapet.
Vedtak:
Referatlisten ble utsatt i sin helhet til neste møte i formannskapet.

Saknr. 51/20
EVENTUELT FORMANNSKAPET 04.05.20
Behandling:
Ordfører informerte om Karmøy kommunes planlagte minnesmarkering av 8.mai.
Det er ikke mulig tradisjonell feiring grunnet koronasituasjonen. Karmøy kommune ønsker
likevel en verdig minneseremoni i forbindelse med dagen. Det er planlagt en kort tale og
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nedlegging av kranser på minnesmerket Asbjørn Sunde, Kopervik kirke og minneplaketten
for Arquebus utenfor rådhuset. Seremonien dekkes internt av kommunen og streames.
Rådmannen informerer om den økonomiske situasjonen i Karmøy kommune.
Karmøy kommune presenterte i budsjett og økonomiplan 2020-2023 ulike scenarioer. 23,7
mill ble da presentert som et nøkternt optimistisk anslag. Kommunen står nå foran et mer
negativt scenario. Usikkerheten rundt den økonomiske situasjon er knyttet til økte utgifter i
blant annet barnehagesektor. Her er det kraftig økte utgifter i hovedsak grunnet
bemanningsnorm og pedagognorm. Vi forutsatte videre en nedgang på grunn av færre barn,
men det er ikke lengre forventet denne nedgangen. Dette kan utgjøre ca. 10 mill. I tillegg vil
koronasituasjonen også gi usikkerhet. Denne situasjonen kan også slå ut i 2021. Det
utarbeides en beskrivelse om koronasituasjonen og kostnader. Denne skal også fremlegges
for kommunestyret. Må være forberedt på å se på tjenestenivået ved utarbeidelse av budsjett
for 2021, og vi må også vurdere inntektssiden, for eksempel eiendomsskatt.

1. Grønningen (SP) fremmet følgende forslag:
«Karmøy er en av de største norske kommunene når det gjelder sysselsetting av sjøfolk.
Kommunen vår har nesten 5000 personer som er sysselsatt i maritim industri med en total omsetning
på 7,22 milliard i 2019. 1200 sjøfolk bosatt i Karmøy, er ansatte både i lokale og andre norske rederier.
Fiskere og sjøfolk har vært, og er, en viktig yrkesgruppe i kommunen. Karmøy formannskap (evt
kommunestyre) ønsker at dette også skal være tilfellet i fremtiden.
Det er i dag ett viktig og stort maritimt miljø i regionen, som samarbeider og utvikler nye konsept og
fremtidsrettede miljøvennlige skip. Da er det viktig å fortsatt ha norske sjøfolk på norske betingelser.
Det som har skjedd de siste 16 årene er skremmende med tanke på utvikling av maritime norske
stillinger. På vår langstrakte kyst seiler 70 % av fraktebåtene med lavkostmannskap med lønninger
helt ned i 40 kroner timen.
Som tillitsvalgte politikere i Karmøy kommune skal vi være opptatt av å ta vare på norske
arbeidsplasser. Derfor er det viktig at norske sjøfolk blir sikra norsk lønn og norske arbeidsvilkår både
på sokkelen og på kysten.
Innføring av norsk lønns og arbeidsvilkår vil sikre at norske sjøfolk kan konkurrere på like vilkår med
alle sjøfolk fra hele verden.
Skip som seiler på kysten mellom norske havner, eller på sokkelen skal alle ha norsk lønn og
arbeidsvilkår uavhengig av flagg på båten eller mannskap om bord. Loven blir da lik for alle.
Formannskapet (kommunestyret) i Karmøy vil henstille regjeringen å arbeide for å sikre norske lønns
og arbeidsvilkår på kysten og sokkelen snarest.»
Forslaget ble trukket fra formannskapet. Forslagsstiller vurderer anledningen til å ta opp
igjen problemstillingen i kommunestyret.

2. Midtun (FRP) viser til forurensning i havner.
Midtun viser til gjentakende hendelser med oljefilm og groer, hvor dette pumpes inn i
tankbil, men det som havner i dokk havner videre ut i havnen. Må inn til Fylkesmannen.
Usikker på hvordan dette skal tas tak i. Ønsker at FSK skal løfte problemet opp og frem.
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Ordfører svarer : Dette problemet er til sjenanse for brukere og eiere langs sjølinjen. Det er
skade på gjenstander og strand/badeområder. Etter tiltak i samarbeid med blant annet
Karmsund Havn, er ting blitt bedre, men fremdeles ikke godt nok. Fylkesmannen i Rogaland
er rette høringsinstans. Kan henvende problemstillingen til miljøkoordinator eller
naturforvalter i kommunen. Kommunen er stadig i kontakt med Fylkesmannen for å be om
befaringen/sanksjoner. Ber om at saken følges opp.
Administrasjonen skal følge opp saken.

3. Borg (KL) stiller spørsmål i forbindelse med økt låneramme for Husbanken, samt
om prosjektet Skudenes bu- og behandlingsheim er i rute.
Låneramme for Husbanken
Stortinget økt husbankens låneramme med 5 milliarder. Legger til rette for at flere skal få
startlån. Har kommunen sendt inn søknad på dette? Ev hvor mye? Ekstramidlene
kommunen ev vil få – bør se på retningslinjer vedtatt i desember ang hvem som skal få lån
slik at flere får muligheten til å benytte seg av dette?
Ordfører svarer: Kommunen har mottatt brev fra departementet ang koronasituasjonen, hvor
det vises til at husbankens låneramme økes med 5 milliarder. Karmøy kommune er i/skal ta
direkte kontakt med søkere og de som er avvist for å vurdere saken på nytt. Grunnen til at
regjeringen har gjort dette er fordi flere står i fare for å være i en krevende situasjon, og får nå
kanskje ikke lån i bank. Betingelsene for startlån er imidlertid ikke forandret, og vi må
forholde oss til dette.
Skudenes bu og behandlingsheim.
Rådmannen svarer: prosjektet er fullfinansiert og i rute. Prosjektering har startet 6. april.
Prosjektet har etablert en tilretteleggingsgruppe hvor råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne, eldrerådet og brukerrådet for institusjoner, er inkludert for å kunne ivareta
brukernes behov på en best mulig måte. Denne gruppen vil bestå av nevnte råd og noen
tekniske fag som eksempelvis arkitekt, og vil ha et påse ansvar for at tilrettelegging,
universell utforming mm. blir implementert i den endelige løsningen for nye Skudeneshavn
Bu- og behandlingshjem. Gruppen vil ha første samling 12. mai.

4. Gaard (H) viser til spørsmål fra formannskapsmøte 27.04.20 om vaskbare klær i
helsetjenesten, og ønsker ny status.
Rådmannen svarer: i forhold til arbeidstøy i pandemisituasjonen: innføring av arbeidstøy nå
ville innebære en del omstrukturering og det er vanskelig å få til i nåværende situasjon. Dette
er tatt opp med tillitsvalgt. Saken følges opp med hovedtillitsvalgt og i Hovedutvalg
administrasjon.
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5. Medhaug (H) etterspør status for statlig finansiering av omsorgstjenester.
Rådmannen svarer: Kommunen har mottatt brev fra Helsedirektoratet. Oppstart er utsatt til
01.01.21. på grunn av pandemisituasjonen. 6 kommuner fått tilbud om deltakelse, men
Karmøy kommune er ikke en del av disse. I brevet vises det til at de ev. kommer til å ta med
flere kommuner etter revidert nasjonalbudsjett i mai.

6. Odd M Hansen fremmer forslag i forbindelse med båtopplag på Fosen, og stiller
spørsmål rundt Haugalandspakken.
Landstrøm på Fosen
Det vises til frustrasjon av grunneiere nær Fosen. Ønsker sak om dette hvor en ser på
muligheter for landstrøm – hva dette innebærer av økonomisk forpliktelse,
miljøkonsekvenser og økonomiske konsekvenser.
Hansen (SV) fremmet følgende forslag:
«Formannskapet ber rådmann utarbeide sak om landstrøm, miljøbelastning og økonomiske
konsekvenser ved opplag av skip på Fosen. Formannskapet forutsetter at det ikke inngås kontrakter om
opplag av skip før saken er politisk behandlet.»
Hansens forslag oversendes rådmannen uten realitetsbehandling.
Haugalandspakken
MDG var omtalt i media med krav om at Haugalandspakken skal granskes. Hvilke tanker
gjør ordfører seg om dette., og i forhold til styringsgruppemøte i morgen. Etterspør om det
er mer informasjon som formannskapet bør bli informert om.
Ordfører svarer: H-Avis viser til krav fra MDG Karmøy om utredning og etterforskning av
styringsgruppen, og måten ting er gjort på. MDG har imidlertid ikke sendt anmodningen til
ordfører eller kollega i styringsgruppen i Karmøy kommune. Ikke kjent om dette er sendt til
andre i styringsgruppen. Om våre representanter skal stå opp for kravet til MDG, må dette
sendes til representanter i Karmøy kommune I morgen (05.05.20) er det nytt møte i
styringsgruppen. Foreslått i stor grad samme som møtet i mars. Kommer til å stille i morgen
med det mandat og motivasjon at det skal gi etter beste evne Karmøy kommune midler til å
gjennomføre de viktigste prosjektene for kommunen – omkjøringsveg og Veakrossen.

7. Grønningen (SP) stiller spørsmål om partiet etter nye regler 7.mai, kan benytte
kommunestyresalen til gruppemøter så lenge de er under 50 personer.
Ordfører: Spørsmålet kan rettes til kommunens servicetorg.
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Ordfører viser til at det under kommunestyremøtet på mandag 11.05.20, kan bli satt opp en
tilleggsdato for møte i kommunestyret i forkant av junimøtet.

Saknr. 52/20
SALG AV TOMTEOMRÅDER PÅ HUSØY TIL KARMSUND HAVN IKS

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt for område 5 og 6, herunder fullmakt til
at deler av salgssummen kan benyttes til dekning av kostnader til gjenfylling av krater, samt
masseforflytning.
2. Det budsjetteres med 18 mill. kroner i salgsinntekter knyttet til kjøp av arealer på område
5. Salgsinntekter fra industrifelter settes av til ubundet investeringsfond. På bakgrunn av
dette gjøres det følgende endringer i budsjettskjema 2A Bevilgningsoversikt – investering:
Salg av varige driftsmidler endres med –18 000 000 kroner (økte salgsinntekter). Netto
avsetning til/bruk av ubundet investeringsfond endres med 18 000 000 kroner (økt avsetning)
3. Prosjektet “Husøy IF - klargjøring av område 6” framskyndes til 2020 og rammen økes til
10 mill. kroner. Prosjektet finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond (ref.
Vedtakspunkt 2). Det gjøres følgende endringer i budsjettskjema 2A Bevilgningsoversikt –
investeringer for 2020:
Investeringer i varige driftsmidler endres med 10 000 000 kroner.
Netto avsetning til/bruk av ubundet investeringsfond endres med – 8 000 000 kroner.
I budsjettskjema 2B Bevilgninger investering (prosjektlisten) gjøres følgende endringer i
2020:
Prosjektet Husøy IF - klargjøring av område 6 føres opp med 10 000 000 kroner.
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Siv Elisabeth Røksund Lie
20/2651
Sign:

Arkiv: 033
Dato:

Utvalg:

Formannskapet

04.05.2020

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET 27.04.2020

Forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møtet i formannskapet 27.04.20.

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET 27.04.2020
Formannskapet behandlet saken den 04.05.2020, saksnr. 38/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møtet i formannskapet 27.04.20.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Siv Elisabeth Røksund Lie
20/2529
Sign:

Arkiv: 033
Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

04.05.2020
11.05.2020

MIDLERTIDIG DELEGERING AV MYNDIGHET - KORONAUNNTAK

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret gir formannskapet midlertidig delegasjonsmyndighet til å fatte vedtak
på vegne av kommunestyret innenfor:
- saker som belaster årets budsjett med inntil 500.000 kr.
- plansaker – regulering
- saker som behandles regionalt
- garantisaker
2. Delegasjonsmyndigheten omfatter ikke saker som er gitt delegasjonsperre i lov.
3. Delegasjonsmyndigheten gjelder både saker av prinsipiell betydning, og saker av ikke
prinsipiell betydning.
4. Delegasjonsmyndigheten trer i kraft fra vedtakstidspunktet, og gjelder frem til 1.januar
2021, eller frem til kommunestyret igjen kan møtes på ordinært vis innen den tid.
5. Saker vedtatt av formannskapet under delegert myndighet fra kommunestyret,
fremlegges for kommunestyret som en del av referatlisten i førstkommende møte etter
vedtaksdato.

SAKSFRAMSTILLING
Sammendrag av saken:
Statlige myndigheter har innført de mest omfattende og inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i
fredstid, og samfunnet er nå i en unntakstilstand grunnet den pågående koronaepidemien. Det er
uvisst når samfunnet igjen vil normaliseres tilstrekkelig til at det igjen blir forsvarlig for
kommunale utvalg å samles til fysiske møter. Kommunen må være forberedt i tilfelle denne
situasjonen blir langvarig, og det bør legges til rette for å kunne behandle saker på en forsvarlig og
hensiktsmessig måte over et lengre tidsperspektiv.
Det er per i dag tilrettelagt for at kommunale utvalg skal gjenoppta møtevirksomhet ved bruk av
fjernmøter, jf. kommuneloven § 11-7. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok 13.
mars «midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og
fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19». Den midlertidige forskriften
tilrettelegger for å avholde politisk møtevirksomhet ved bruk a fjernmøter. I kommunestyret vil
det til enhver tid være minimum 45 representanter til stede, i tillegg til rådmann, stabssjef,
kommunalsjefer, og formannskapssekretær. Antallet deltakere i møtet vil derfor kunne medføre
flere utfordringer knyttet til hvordan en praktisk skal gjennomføre digitale møter i
kommunestyret.
Som følge av situasjonen med Covid-19, kan kommunen ha et midlertidig behov for å kunne
delegere kompetanse til å fatte vedtak på vegne av kommunestyret. Rådmannen ser derfor at det
kan bli en effektiv og forsvarlig saksbehandling om kommunestyret gir delegasjonsmyndighet til
formannskapet til å fatte vedtak i saker utover hastesaker.

Vurdering:
Selv om samfunnet nå er i en unntakstilstand, må vi se frem mot en tid hvor samfunnet igjen
normaliserer seg. Kommunen bør i størst mulig grad legge til rette for at lokalsamfunnet og
næringslivet igjen kan gjenoppta normal aktivitet raskest mulig. Det er derfor viktig at kommunen
får behandlet saker innenfor gjeldende frister og normal saksgang.
Kommunestyret er kommunens øverste organ, og har primærkompetanse til å treffe vedtak på
vegne av kommunen. Etter kommuneloven § 5-3 (3), har kommunestyret en vid adgang til å
delegere myndighet til underordnede folkevalgte organer, med mindre det er delegasjonssperre i
loven. Etter kommuneloven § 14-2 må kommunestyret selv vedta økonomiplan og årsbudsjett,
årsregnskap og årsberetning, finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi,
økonomireglement og finansreglement. Det finnes også andre delegasjonssperrer gitt av lov, blant
annet bestemmelser om valg i kommuneloven, og i tillegg innenfor særlovgivning. Likevel vil en
stor andel av sakene, som normalt behandles i kommunestyret, kunne delegeres videre til andre
folkevalgte organer. Norsk lovkommentar note (45) til gammel kommunelov av 1992 er utarbeidet

av Jan Fridthjof Bernt, og viser til at «[d]et rettslige utgangspunkt er at kommunestyret og
fylkestinget etter eget skjønn kan delegere sin beslutningsmyndighet til formannskap og
fylkesutvalg. Unntatt fra dette utgangspunktet er bare avgjørelser hvor det er sagt i loven at
kommunestyret eller fylkestinget «selv» treffer avgjørelse, eller hvor det er klart ut fra
sammenhengen eller sakens karakter at det ikke har vært meningen at avgjørelsen skulle kunne
delegeres.»
Når kommunestyret delegerer beslutningsmyndighet til formannskapet, vil kommunestyret
fremdeles beholde sin opprinnelige kompetanse. Kommunestyret kan derfor selv treffe vedtak
innenfor saker hvor vedtaksmyndigheten er overlatt til et annet organ, selv om
delegasjonsvedtaket fremdeles er gyldig. Vedtakets gyldighet er foreslått til 1.januar 2021, for å
sikre effektiv og hensiktsmessig saksbehandling ut gjeldende år. Kommunestyret vil likevel aldri
delegere fra seg ansvaret som beslutningsmyndighet, og vil også kunne oppheve
delegeringsvedtaket, om kommunestyret finner behov for det.
Etter den midlertidige forskriften om gjennomføring av fjernmøter, er det lempet på enkelte krav
for gjennomføring av møter i offentlige organ, slik at en lettere skal kunne avholde møter ved bruk
av digitale løsninger. Dette er nå iverksatt i Karmøy kommune, hvor det er satt opp politiske
fjernmøter for hovedutvalgene og formannskapet i slutten av april. Selv om den midlertidige
forskriften om gjennomføring av fjernmøter åpner for utstrakt bruk av fjernmøter, vil det likevel
kunne oppstå situasjoner der det vil være utfordrende for kommunestyret selv å kunne samles
raskt nok. I slike tilfeller kan kommunestyret etter kommuneloven § 11-8 om hastesaker, delegere
myndighet til formannskapet i kommunens delegasjonsreglement. I Karmøy kommune er
formannskapet gitt delegasjonsmyndighet til å fatte vedtak i hastesaker i kommunens
delegasjonsreglement. Dette vil imidlertid ikke dekke kommunenes behov i alle tilfeller, og det vil
også kunne være behov for å delegere myndighet utover hastesaker etter kommuneloven § 11-8.
Kommunestyret består av 45 representanter i tillegg til administrative deltakere. Omganget av
antall deltakere vil kunne medføre praktiske utfordringer i forhold til gjennomføringen av møtet.
Det er alltid visse risikoer ved bruk av tekniske løsninger, og enkelte vil kunne oppleve
utfordringer under pålogging, eller undervegs i møtet. I tillegg vil selve gjennomføringen av møtet
kunne ta lengre tid enn det normalt vil gjøre ved møter der en fysisk er tilstede. Ettersom det
planlagte kommunestyremøtet 16.mars ble avlyst, har kommunen nå et etterslep i forhold til den
normale saksgangen. Av hensyn til effektiv behandling av saker, vil det derfor være en fordel om
kommunestyret gir delegasjonsmyndighet til formannskapet, slik at kommunestyret kan avlastes i
forhold til saksmengden.
Selv om delegering til formannskapet er knyttet til praktiske forhold, vil det likevel være riktig å la
kommunestyret selv vedta visse saker ved bruk av fjernmøter, frem til kommunestyret igjen kan ta
opp ordinær møtevirksomhet. Saker som har delegasjonssperre gitt av lov, må behandles av
kommunestyret, og kan ikke delegeres til formannskapet. Unntak fra denne bestemmelsen er
dersom saken regnes som «hastesak», og formannskapet er gitt delegasjonsmyndighet til å
behandle slike saker i kommunens delegasjonsreglement, jf. kommuneloven § 11-8. Også saker
som er av prinsipiell betydning, vil i utgangspunktet kunne delegeres videre til formannskapet.
Hvilke saker som er av prinsipiell betydning må vurderes ut fra en konkret vurdering. Ot.prp. nr.
42 (1991-1992) side 277 viser til en skranke i formuleringen «saker som ikke er av prinsipiell

betydning», herunder hva delegasjonen kan gå ut på, og hvordan fullmakten kan benyttes. Det
vises videre til at «[h]va som er av prinsipiell betydning må fastsettes ikke bare ut fra vedtakets
karakter og konsekvenser, og ut fra kommunens (…) størrelse, men også ut fra en vurdering av i
hvilken utstrekning de viktige skjønnsmessige sider av den aktuelle avgjørelsen må anses klarlagt
gjennom politiske vedtak, instrukser eller tidligere praksis.» Etter Prop. 46 L (2017-2018) side 64,
har kommuestyret «et vidt spillerom til å vurdere hvilke saker som er av prinsipiell betydning.»
Av kommuneloven fremgår det at saker som ikke er av prinsipiell betydning, kan delegeres
direkte til eksempelvis ordfører jf. § 6-1 (4), samt til «andre rettssubjekter» jf. § 5-4. Ved at saker
som ikke er å anse som prinsipielle kan delegeres ned på personnivå, vil dette tale for at
formannskapet bør kunne få delegasjonsmyndighet til å fatte avgjørelse også i saker som er av
prisipiell betydning. Det anbefales derfor at delegasjonsmyndigheten ikke avgrenses til kun å
omfatte saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Loven viser ikke til noen avgrensninger for hvilke saker, eller omfang av saker, som kan delegeres
til formannskapet, utover der det er delegasjonssperre. Som et utgangspunkt kan det dermed
fremstå som at kommunestyret kan delegere «all» myndighet videre til formannskapet. Prop. 46 L
(2017-2018) side 65, viser imidlertid til uttalelse fra utvalget om at «det delegerende organet bør
nevne hvilken myndighet som blir delegert, ved for eksempel å vise til hvilke lovbestemmelser
delegeringen skal omfatte». Dette synet støttes også av departementet, som på side 67 viser til at
«kommunestyret konkret bør nevne hvilken myndighet som blir delegert». Av NOU 2016:4 side 95
vises det til at den «tradisjonelle forståelsen av delegering innebærer å tildele et organ man har
organisasjons- og instruksjonsmyndighet over, myndighet til å treffe avgjørelser i nærmere angitte
saker.» Kommunestyret bør av den grunn gi en områdeavgrenset delegasjonsmyndighet til
formannskapet, utover den myndighet formannskapet er gitt i kommunens delegasjonsreglement,
innenfor «nærmere angitte saker».
For å avlaste kommunestyret, bør følgende saker delegeres til formannskapet innenfor denne
perioden:
- Saker som belaster årets budsjett med inntil 500.000 kr.
- Plansaker – regulering
- Saker som behandles regionalt
- Garantisaker
Det bør legges opp til en fornuftig balansegang mellom hva kommunestyret selv bør behandle, og
hva som delegeres. Dersom kommunestyret delegerer beslutningsmyndighet til formannskapet
innenfor saker som angitt ovenfor, vil dette avlaste kommunestyret, og samtidig bidra til å sikre
hensiktsmessig og effektiv saksbehandling og møtevirksomhet i kommunen. Øvrige saker
behandles av kommunestyret selv, ved bruk av fjernmøter.
Vedtak om å gi formannskapet delegasjonsmyndighet vil være en midlertidig myndighet
uavhengig av delegasjonsmyndigheten som er gitt av kommunens delegasjonsreglement, og vil
ikke medføre endringer i eksisterende delegasjonsreglement. Vedtakets gyldighet er fra
vedtakstidspunkt og gjelder frem til 1.januar 2021, eller frem til kommunestyret igjen kan møtes
på ordinært vis innen den tid. Etter den tid vil kun kommunens delegasjonsreglement igjen gjelde
fullt ut, og formannskapets delegasjonsmyndighet vil igjen være gitt i samsvar med reglementets
innhold.

.
Rådmannen i Karmøy, 24.04.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.

SAKSPROTOKOLL - MIDLERTIDIG DELEGERING AV MYNDIGHET KORONAUNNTAK
Formannskapet behandlet saken den 04.05.2020, saksnr. 39/20
Behandling:
Medhaug (H) fremmet endringsforslag til punkt 4 og tilleggspunkt 6:
Endringspunkt 4:
Delegasjonsmyndigheten trer i kraft fra vedtakstidspunktet og gjelder frem til 20. september 2020 eller frem
til kommunestyret igjen kan møtes på ordinært vis.
Tilleggspunkt 6:
Kommunestyret forutsetter at det legges vekt på brede, omforente løsninger i denne tiden og viser forøvrig
til møtereglementets § 17 om mindretallsanke i saker avgjort etter delegert fullmakt.

Votering:
Det ble først votert over rådmannens innstilling punkt 1, 2, 3 og 5.
Punkt 1, 2, 3 og 5 ble vedtatt mot 1 (SV).
Det ble deretter votert over endringspunkt 4, og tilleggspunkt 6, fremsatt av Medhaug.
Endringspunkt 4 og tilleggspunkt 6 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret gir formannskapet midlertidig delegasjonsmyndighet til å fatte vedtak
på vegne av kommunestyret innenfor:
-

saker som belaster årets budsjett med inntil 500.000 kr.
plansaker – regulering
saker som behandles regionalt
garantisaker

2. Delegasjonsmyndigheten omfatter ikke saker som er gitt delegasjonsperre i lov.
3. Delegasjonsmyndigheten gjelder både saker av prinsipiell betydning, og saker av ikke
prinsipiell betydning.

4. Delegasjonsmyndigheten trer i kraft fra vedtakstidspunktet og gjelder frem til 20.
september 2020 eller frem til kommunestyret igjen kan møtes på ordinært vis.

5. Saker vedtatt av formannskapet under delegert myndighet fra kommunestyret,
fremlegges for kommunestyret som en del av referatlisten i førstkommende møte etter
vedtaksdato.
6. Kommunestyret forutsetter at det legges vekt på brede, omforente løsninger i denne
tiden og viser forøvrig til møtereglementets § 17 om mindretallsanke i saker avgjort
etter delegert fullmakt.

SAKSPROTOKOLL - LOKALISERING AV NY SKOLE I VEAVÅGEN
Karmøy ungdomsråd behandlet saken den 23.04.2020, saksnr. 9/20
Behandling:
Et enstemmig ungdomsråd støtter rådmannens forslag til vedtak.

Vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen starte en prosess med tanke på at ny barneskole i
Veavågen skal oppføres på del av gnr. 3, bnr. 439 og del av gnr. 4 bnr. 12. (Vist på
vedlagte kart datert 05.03.20). Prosessen omfatter:
 Utarbeiding av reguleringsplan for tomt og nødvendig infrastruktur
 Erverv av arealer for realisering av skole og øvrige nødvendige anlegg

2. Når tilstrekkelig avklaring av de ovennevnte forhold foreligger, starter detaljprosjektering
av bygg og øvrig anlegg med mål om ferdigstillelse av nytt skoleanlegg i 2024.

SAKSPROTOKOLL - LOKALISERING AV NY SKOLE I VEAVÅGEN
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 28.04.2020, saksnr. 12/20
Behandling:
Stangeland foreslo:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne forventer å bli tatt med i hele prosessen fra planlegging til
ferdigstilling og må få være med i prosjektgrupper, ikke bare i referansegrupper.
Budal foreslo:
Tomtevalget i rådmannens innstilling gjør det mer sannsynlig at bygget og uteområdene møter kravet til
universell utforming.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig innstillingen med Stangeland
og Budals tilleggsforslag.

Vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen starte en prosess med tanke på at ny barneskole i
Veavågen skal oppføres på del av gnr. 3, bnr. 439 og del av gnr. 4 bnr. 12. (Vist på
vedlagte kart datert 05.03.20). Prosessen omfatter:
 Utarbeiding av reguleringsplan for tomt og nødvendig infrastruktur
 Erverv av arealer for realisering av skole og øvrige nødvendige anlegg
2. Når tilstrekkelig avklaring av de ovennevnte forhold foreligger, starter detaljprosjektering
av bygg og øvrig anlegg med mål om ferdigstillelse av nytt skoleanlegg i 2024.
3. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne forventer å bli tatt med i hele prosessen fra
planlegging til ferdigstilling og må få være med i prosjektgrupper, ikke bare i
referansegrupper.
4. Tomtevalget i rådmannens innstilling gjør det mer sannsynlig at bygget og uteområdene
møter kravet til universell utforming.

SAKSPROTOKOLL - LOKALISERING AV NY SKOLE I VEAVÅGEN
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 28.04.2020, saksnr. 43/20
Behandling:
Leder viste til saksprotokoll fra ungdomsrådet i sak 9/20 og opplyste om at
ungdomsrådet enstemmig støtter rådmannens innstilling
Skorpe (H) redegjorde og stilte spørsmål vedrørende sin habilitet. Han fratrådte under
habilitetsvurdering.
8 representanter til stede.
Skorpe enstemmig erklært habil og tiltrådte, jf. fvl § 6.2.
9 representanter til stede
Krog (MDG) foreslo å gå inn for alt. 1, nåværende skoletomt.
Innstillingen vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme (MDG) for Krogs forslag.

Vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen starte en prosess med tanke på at ny barneskole i
Veavågen skal oppføres på del av gnr. 3, bnr. 439 og del av gnr. 4 bnr. 12. (Vist på
vedlagte kart datert 05.03.20). Prosessen omfatter:
 Utarbeiding av reguleringsplan for tomt og nødvendig infrastruktur
 Erverv av arealer for realisering av skole og øvrige nødvendige anlegg

2. Når tilstrekkelig avklaring av de ovennevnte forhold foreligger, starter detaljprosjektering
av bygg og øvrig anlegg med mål om ferdigstillelse av nytt skoleanlegg i 2024.

SAKSPROTOKOLL - LOKALISERING AV NY SKOLE I VEAVÅGEN
Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 29.04.2020, saksnr. 16/20
Behandling:
Leder viste til ettersendte saksprotokoller fra ungdomsrådet, råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne og hovedutvalg teknisk og miljø.
Alsaker (H) redegjorde og ba om å få vurdert sin habilitet.
8 representanter til stede.
Alsaker enstemmig erklært inhabil, jf. § 6 (2).
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Alsaker tiltrådte.
9 representanter til stede.

Vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen starte en prosess med tanke på at ny barneskole i
Veavågen skal oppføres på del av gnr. 3, bnr. 439 og del av gnr. 4 bnr. 12. (Vist på
vedlagte kart datert 05.03.20). Prosessen omfatter:
 Utarbeiding av reguleringsplan for tomt og nødvendig infrastruktur
 Erverv av arealer for realisering av skole og øvrige nødvendige anlegg

2. Når tilstrekkelig avklaring av de ovennevnte forhold foreligger, starter detaljprosjektering
av bygg og øvrig anlegg med mål om ferdigstillelse av nytt skoleanlegg i 2024.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
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Jarle Stunes
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LOKALISERING AV NY SKOLE I VEAVÅGEN

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen starte en prosess med tanke på at ny barneskole i
Veavågen skal oppføres på del av gnr. 3, bnr. 439 og del av gnr. 4 bnr. 12. (Vist på
vedlagte kart datert 05.03.20). Prosessen omfatter:
 Utarbeiding av reguleringsplan for tomt og nødvendig infrastruktur
 Erverv av arealer for realisering av skole og øvrige nødvendige anlegg
2. Når tilstrekkelig avklaring av de ovennevnte forhold foreligger, starter detaljprosjektering
av bygg og øvrig anlegg med mål om ferdigstillelse av nytt skoleanlegg i 2024.

LOKALISERING AV NY SKOLE I VEAVÅGEN
I forbindelse med behandlingen av budsjett- og økonomiplan 2019 – 2022, vedtok
kommunestyret følgende:
Det bygges ny skole i Vedavågen. Det skal bygges en funksjonell og driftseffektiv skole. Prosess skal
startes og tomtevalg forutsettes på plass innen utgangen av 2019. Byggeplanlegging forutsettes
startet i 2021 med mål om ferdigstillelse i 2024.
Innledningsvis har rådmannen vurdert flere alternativer for lokalisering av ny barneskole.
Alternativene er vist på vedlagt kart.
Rådmannen har etter sin innledende vurdering konkludert med at det er to alternative tomter
som er aktuelle for videre utredning av egnethet for lokalisering av ny barneskole i Veavågen. Ett
av alternativene er dagens skoletomt, det andre alternativet er å bygge ny skole på gnr. 3, bnr.
439 og del av gnr. 4 bnr. 12. Dette alternativet omfatter eiendommer som i dag i hovedsak er vist
til boligformål i godkjent reguleringsplan. I uformell kontakt med grunneier er det gitt uttrykk
for at et kommunalt erverv av arealer kan la seg realisere.
Beslutningsprosess:
I utgangspunktet skulle tomtevalget skje i løpet av 2019. Av ulike årsaker var ikke dette mulig å
gjennomføre. Nå ser en for seg at endelig beslutning blir tatt i kommunestyremøtet 11. mai, etter
innledende behandling i hovedutvalgene for oppvekst og kultur og teknisk og miljø.
I flere sammenhenger blir det anbefalt at valg av lokalisering for såpass sentrale bygg som en
barneskole, blir avklart i revisjonen av kommuneplanens arealdel. Karmøy kommune har
tidligere avklart tomtelokalisering i kommuneplanprosessen; for eksempel Stangeland
barneskole. I andre tilfeller har man avklart spørsmålet i en egen prosess; for eksempel ny
barneskole i Vormedalsområdet.
Det at valg av tomt skal gjennomføres i løpet av våren 2020, legger noen begrensninger for hvilke
beslutningsprosesser som kan gjennomføres. Det betyr for eksempel:


Valg av tomt kan ikke skje i forbindelse med en mulig kommuneplanrevisjon i
kommunestyreperioden 2019 – 2023.



Det vil ikke være mulig å gjennomføre en formell reguleringsprosess med alternative
tomtevalg.



Kravet til framdrift betyr at tomtevalget må avklares gjennom en prosess som ikke
følger bestemmelsene om medvirkning i plan- og bygningsloven. Tomtealternativene
er imidlertid utredet og vurdert med en detaljering som er større enn det en ville hatt i
forbindelse med en kommuneplanbehandling.

Forholdet mellom skole og tettsted:

I utgangspunktet er Veavågen et tettsted som i hovedsak er utbygd med eneboliger. Det må i
denne sammenhengen være lov å si at tettstedsstrukturen i liten grad bærer preg av streng
styring av arealbruk og etablering av infrastruktur. Sentrum av tettstedet kan oppfattes som litt
utflytende, men sentrale offentlige og private funksjoner ligger likevel slik at de blir oppfattet
som å ligge i tilknytning til hverandre. Da tettstedet fikk kirke i 2009, ble den lokalisert i det som
oppfattes som tettstedets sentrum.
Parallelt med byggingen av kirken ble det åpnet for etablering av detaljvarehandel innenfor
industriområdet i Veakrossen. Dette har utvilsomt svekket detaljhandelen og dermed redusert
aktiviteten i sentrum. I neste omgang har dette medført at sentrum i Veavågen kan oppfattes som
mindre tydelig.
Seinere har kommunen bygd sykehjem og bygg med andre omsorgsfunksjoner i Veakrossen.
Disse byggene har funksjoner for større områder enn Veavågen, så det er gode begrunnelser
knyttet til kommunikasjoner for ikke å legge byggene i sentrum av tettstedet. Likevel kan dette gi
et inntrykk av at sentrum i tettstedet svekkes. Med samme begrunnelse og i samme retning,
trekker etableringen av Danielsen ungdomsskole innenfor industriområdet. Nå er dette riktignok
en midlertidig plassering, men det som er den aktuelle, permanente tomta ved Storhall Karmøy
er heller ikke med på å styrke sentrum.
Oppsummert viser dette at når en skal lokalisere offentlige funksjoner bør en vie oppmerksomhet
mot at Veavågen sentrum behøver de funksjoner som kan legges til sentrum av tettstedet dersom
sentrum skal styrkes. I generell sammenheng peker mange på dette som et mål for den
arealplanleggingen som har som mål å styrke sentrumsutviklingen i mindre tettsteder.
Kriterier for valg av alternativer:
I den foreliggende utredningen er følgende forutsetninger lagt til grunn for tomtevalget:


Tomta skal gi plass til en barneskole for 350 elever i henhold til vedtatt skolebruksplan.



Helsedirektoratet anbefaler at nye skoler med mer enn 300 elever skal ha minst 15 da
tilgjengelig uteområde pluss 25 m2 per elev over 300. Anbefalt uteareal for en skole med
350 elever er 16,25 da. I tillegg kommer areal til skolebygget og parkeringsareal. Basert på
erfaringstall settes dette skjønnsmessig til ca. 4 da. Totalt tomteareal blir da ca. 20 da.



Tomta skal være sentralt plassert i tettstedet og kunne fungere som arena for ulike
aktiviteter også etter skoletid.



Skolen er viktig for tettstedet og plassering av ny skole skal styrke utviklingen av sentrum
i Veavågen.



Tomta skal ha sentral plassering i forhold til etablerte og framtidige boligområder. Det er
et mål at flest mulig elever skal kunne komme seg til skolen uten at det blir stilt krav om
skoleskyss.



Tomta skal gi muligheter for etablering av trafikksikre adkomstforhold.

Vurderte alternativer:
I den innledende prosessen omkring valg av ny tomt for Veavågen skole, var det et ønske om å
finne ei tomt så nær Storhall Karmøy at man kunne benytte hallen til kroppsøvingsundervisning,

til glede for både kommunen og halleieren. Det er ikke ubebygde arealer som ligger så nær hallen
at det vil kunne etableres en skole som vil fungere i sambruk med hallen.
Rådmannen har funnet to tomtealternativer som så aktuelle at det er foretatt en detaljert
utredning og vurdering av utbyggingsmulighetene. Det ene alternativet er eksisterende
skoletomt, det andre aktuelle alternativet er ny skole på gnr. 3, bnr. 439 og del av gnr. 4 bnr. 12.
Disse alternativene er seinere i dokumentet vurdert nærmere av rådmannen.
Andre alternativer som er vurdert:
Tomt ved Vea Sjoarveg,øst for fv 852, Austre Veaveg. (Del av gnr. 5/6, gnr. 5/420 m.fl),
Tomtestørrelse:

22,6 da som vist på kart. Størrelsen er fleksibel og kan økes/reduseres.

Regulering:

Boligområde, friområde og vegareal i reguleringsplan 291, Vea nord 1,
godkjent i 2003. Området må omreguleres dersom den skal ny skole skal
bygges her.

Vurdering:

Tomta ligger relativt sentralt i Veavågen, nord for Vea Sjoarveg og øst for
Austre Veaveg. Området er ubebygd og er i dag i aktivt bruk som
jordbruksområde. Gjennom området går det en åpen bekk. Med bakgrunn i
sin beliggenhet kan det være risiko for dårlige grunnforhold i området.
Tomta ligger i ytterkanten av det som kan oppfattes som sentrum i
Veavågen, og vurderes som en lokalisering som gir begrensende bidrag til
utvikling av sentrum i Veavågen. Tomta ligger rimelig sentralt i forhold til
etablerte og framtidige boligområder. Det er fullt mulig å etablere
trafikksikre adkomstløsninger ved en framtidig utbygging av ny skole på
tomta.
Tomta kan få en størrelse som er i samsvar med Helsedirektoratets
anbefaling av størrelse på tomt for en skole med inntil 350 elever.
Som utsnittet av reguleringsplanen for området viser, er det planlagt en
samleveg gjennom området. Denne samlevegen skal både være adkomst til
de planlagte boligene, men skal også være grunnlag for sanering av flere
avkjørsler til fylkesvegen. Dette kan komplisere en eventuell
reguleringsprosess.

Konklusjon:

Arealene er i aktiv bruk til jordbruksdrift. I prinsippet er arealene gjennom
reguleringsplan godkjent omdisponert til utbyggingsformål. Uten at det
spesifikt er sagt i kommunens jordvernstrategi, er det i
jordvernsammenheng gunstig at faktisk omdisponering av jordbruksarealer
blir skjøvet lengt mulig ut i tid. Tomta gir begrensende bidrag til
utviklingen av Veavågen sentrum og det er dessuten risiko for dårlige
grunnforhold. Samlet har dette ført til at rådmannen ikke har gått videre i
utredning av alternativet.

Tomt sør for Vestre Veaveg vest for «Klippen». (Gnr. 4/163, 164, 165, 166 og gnr. 4/18 )
Tomtestørrelse:

18,1 da som vist på kart. Størrelsen er fleksibel og kan økes ved at den
utvides østover.

Regulering:

Arealet er boligområde, friområde og vegareal i reguleringsplan 2052,
Sørbø, godkjent i 2013. Gnr. 4/18 er uregulert og vist til bolig i
kommuneplanen. Området må gjennom en omregulering dersom den skal
ny skole skal bygges her.

Vurdering:

Tomta ligger relativt sentralt i Veavågen, sør for Vestre Veaveg. Området er
småkupert og er ikke i aktivt bruk som jordbruksområde. Området er uten
trevegetasjon. Med sin beliggenhet kan det være risiko for dårlige
grunnforhold i området.
Tomta ligger i ytterkanten av det som kan oppfattes som sentrum i
Veavågen og gir marginale bidrag til utvikling av sentrum. Tomta ligger
likevel sentralt i forhold til etablerte og framtidige boligområder. Det er
fullt mulig å etablere trafikksikre adkomstløsninger ved en framtidig
utbygging av ny skole på tomta.
Tomta kan få en størrelse som er i samsvar med Helsedirektoratets
anbefaling av størrelse på tomt for en skole med inntil 350 elever.
Tomta kan få adkomst direkte fra Vestre Veaveg eller, om den utvides
østover for å inkludere del av gnr. 4/18, få adkomst via Ekrene og etablert
kryss med Vestre Veaveg. Som utsnittet av reguleringsplanen for området
viser, er det planlagt en samleveg gjennom området som skal betjene
framtidige boligområder sør for den mulige skoletomta.
En er kjent med at grunneier er i gang med en planprosess for å
byggemodne arealene til boligutbygging i samsvar med relativt nylig
godkjent reguleringsplan.

Konklusjon:

Tomta gir marginale bidrag til utviklingen av Veavågen sentrum og det er
dessuten risiko for dårlige grunnforhold. Dette sammen med at grunneier
har startet en prosess for å tilrettelegge for bolig utbygging, har ført til at
rådmannen ikke har gått videre i utredning av alternativet.

Rådmannens kommentarer:
Rådmannen viser til vedlagte vurdering der ulike egenskaper ved to av tomtealternativene blir
grundigere belyst.
En sammenligning av alternativer vil alltid inneholde elementer av skjønn og det vil alltid være
forhold som kan være grunnlag for diskusjon. Det samme gjelder hvilke forhold som kan sies å
være avgjørende for det valget som endelig blir gjort.
Begge vurderte alternativer til lokalisering er, dersom man betrakter dem i et større perspektiv,
sentrumsnære. Rådmannen mener at det er skoleutbygging på den nåværende skoletomta som
ivaretar den etablerte sentrumsstruktur og best oppfyller målsetningen om videreutvikling av

sentrum. På den andre siden har dagens skoletomt et betydelig, framtidig potensial for etablering
av andre servicefunksjoner som kan kombineres med utbygging av sentrumsnære boliger. I en
slik sammenheng må man nok være så realistisk at dette ikke nødvendigvis vil skje umiddelbart
etter at skolen er flyttet og tomtearealet er tilgjengelig. I denne sammenheng må dagens
bygningsmasse sies å være av negativ verdi for en framtidig utbygger.
De tomteutredningene som er gjort, viser at begge alternativer kan bli funksjonelle skoleanlegg.
Det er imidlertid en vesentlig forskjell mellom mulighetene som et areal på nær 30 da gir
sammenlignet med dagens skoletomt på 14 da; dette inklusive areal til bygg og parkering. For
rådmannen er det vesentlig at man i et langsiktig perspektiv etablerer et romslig anlegg med
kvaliteter og muligheter for utfoldelse også i naturområder.
Kostnader:
I vurderingen av de ulike tomtene er det lagt til grunn at kostnadene til selve skolebygget blir
like.
Der det oppgis anleggskostnader og andre kostnader, er dette anslag innenfor en usikkerhet på
+/- 30 %.
Til dagens tomt er tomtekostnadene primært knyttet til opparbeiding av uteområde og sanering
av dagens bygningsmasse. Til sammen er dette beregnet til 19,3 mill. En må sannsynligvis leie
brakker for undervisning i byggeperioden. Basert på erfaringstall fra brakkeleie knyttet til
utbyggingen av Vormedal ungdomsskole, vil dette beløpe seg til 11 mill.
Til den alternative tomta vil det være kostnader til opparbeiding av selve tomta. Dette omfatter
sprenging og masseutskifting Dessuten må det etableres VA-anlegg, ny adkomstveg,
parkeringsareal, snuplass for buss og uteareal. Tilsammen beløper dette seg til 49 mill. I tillegg
kommer erverv av tomtearealet på ca. 30 da. For ikke å gripe inn i en eventuell framtidig
forhandlingsprosess, vil ikke rådmannen på dette tidspunkt angi noen kostnad for selve
arealervervet.
Risiko:
Den alternative tomta med adkomstveg må reguleres. Utarbeiding av reguleringsplan innebærer
alltid en risiko knyttet til selve prosessen. Planavklaringen kan medføre uforutsett tidsbruk. For å
etablere adkomstvegen må det gjennomføres erverv av arealer fra tilgrensende tomter. Dette
trenger ikke å bli en enkel prosess.
I utbyggingsløsningen for den eksisterende skoletomta er det lagt til grunn at parkeringen skal
løses i sambruk mellom skole og Veavågen kirke. Dette må løses gjennom en avtale mellom
kommunen og Den norske kirke. I dette bildet hører det også med at dagens parkeringsplass eies
av Bedehuset Bethel og benyttes både av skolen og bedehuset. Dette er ikke nødvendigvis et
problem, men en løsning på parkeringsspørsmålet må avklares mellom partene.
Rådmannens konklusjon:
På bakgrunn av det som er sagt over, og på bakgrunn av det som framgår av de
tomtevurderingene som er gjort, vil rådmannen anbefale at en starter en prosess med målsetning
om at ny barneskole i Veavågen skal bygges innenfor del av gnr. 3, bnr. 439 og gnr. 4, bnr. 12.

Til grunn for rådmannens anbefaling ligger først og fremst hensynet til muligheten for å etablere
en skole med et romslig uteområde med ulike funksjoner som med bevisst planlegging også kan
inneholde naturterreng som gir grunnlag for variert aktivitet.
Det vil dessuten være krevende både organisatorisk og økonomisk å etablere midlertidige lokaler
i en situasjon der det skal bygges ny skole på dagens tomt.
Det vil være dyrere å etablere ny barneskole på en alternativ tomt, men sett i lys av tomtas
muligheter for å etablere et funksjonelt og framtidsrettet skoleanlegg, vil rådmannen anbefale at
kommunestyret velger denne løsningen.

Rådmannen i Karmøy, 06.03.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:

Kart og tomtebeskrivelser
Tomtevurderinger utarbeidet av hhv Norconsult og Omega Areal
Notat fra kommuneoverlegen vedr. tomtestørrelse

Veavågen barneskole
Utredninger ny tomt gnr/bnr 3/439 og 4/12
Karmøy kommune
03. mars 2020

Tittel: Veavågen barneskole – utredninger ny tomt gnr/bnr 3/439 og 4/12
Dato: 03.03.2020

Prosjektnummer: B57144

Utarbeidet av: Omega Areal AS v/ FE og KJS

Innhold
1 Innledning ............................................................................................................................................ - 3 1.1 Bakgrunn og problemstilling ................................................................................................................... - 3 -

2 Bakgrunnstall og forutsetninger ........................................................................................................ - 4 2.1 Skolebygg .............................................................................................................................................. - 4 2.2 Uteopphold ............................................................................................................................................. - 4 2.3 Parkering ................................................................................................................................................ - 4 2.4 Oppsummering arealbehov internt på tomta .......................................................................................... - 5 -

3 Beskrivelse og vurdering av tomten ................................................................................................. - 6 3.1 Planstatus .............................................................................................................................................. - 6 3.2 Tomteforhold .......................................................................................................................................... - 7 3.3 Oppsummering tomteforhold ............................................................................................................... - 12 -

4 Planforslaget ...................................................................................................................................... - 13 4.1 Planlagt arealbruk ................................................................................................................................ - 13 -

5 Kostnader, kostnadsdrivere og usikkerheter ................................................................................. - 16 5.1 Opparbeiding av tomt ........................................................................................................................... - 16 5.2 Veginfrastruktur .................................................................................................................................... - 17 5.3 Kostnader knyttet til teknisk infrastruktur - vann og avløp, høyspent ................................................... - 17 5.4 Utearealer ............................................................................................................................................ - 18 5.5 Kostnadsoverslag................................................................................................................................. - 18 -

6 Vedlegg ............................................................................................................................................... - 18 -

-2Stor nok til å levere,

Kvassanesvegen 4

Telefon 97 54 00 00

Internett areal.omega.no

liten nok til å bry seg

5582 Ølensvåg

Epost

Org. Nr. 986 930 264

areal@omega.no

Tittel: Veavågen barneskole – utredninger ny tomt gnr/bnr 3/439 og 4/12
Dato: 03.03.2020

Prosjektnummer: B57144

Utarbeidet av: Omega Areal AS v/ FE og KJS

1 Innledning
1.1 Bakgrunn og problemstilling
Karmøy kommunestyre har gjennom behandling av budsjett- og økonomiplan 2019-2022 fattet vedtak om at
det skal bygges ny skole i Veavågen. Det har tidligere blitt utarbeidet en rapport med vurdering av to
utbyggingsløsninger på dagens skoletomt, men i etterkant av dette har det kommet opp et nytt alternativ til tomt
som kommunen ønsker å vurdere.
Omega Areal AS er engasjert av Karmøy kommune til å lage et grunnlag for vurdering av utbygging på den nye
tomten. Leveransen skal være et forslag til arealdisponering på tomten med prisestimat for opparbeiding (+/30%). Selve skolebygget skal ikke kalkuleres. Grunnet usikre grunnforhold er utarbeiding av
grunnundersøkelse også en del av oppdraget.

Figur 1 - Oversiktskart som viser tomta, eksisterende skole er markert med pil øst for tomta, kilde: kommunekart.com
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2 Bakgrunnstall og forutsetninger
2.1 Skolebygg
Elevtallsprognoser for Karmøy kommune viser at elevtallet ved Veavågen skole vil kunne komme opp mot 400
elever på mellomlang sikt. Utgangspunktet er på bakgrunn av dette en barneskole for 400 elever, med et
bruttoareal på 5400 m2, som inkluderer nødvendig idrettsareal.

2.2 Uteopphold
Helsedirektoratet (tidligere sosial- og helsedirektoratet) har utarbeidet en rapport («Skolens utearealer – om
behovet for arealnormer og virkemidler», utgitt 11/2003) som tar for seg areal- og funksjonsnormer av skolens
utearealer. I denne er det gitt følgende anbefaling til minimumsareal for uteoppholdsareal ved skoler:
•
•
•

Minimumsareal ved små skoler (færre enn 100 elever): ca. 5000 m2
Minimumsareal ved middels store skoler (mellom 100 og 300 elever): ca. 10 000 m2
Minimumsareal ved store skoler (flere enn 300 elever): ca. 15 000 m2. For hver elev over 300 kommer
et tillegg på 25 m2.

Videre blir det anbefalt at det ved nye skoleanlegg blir stilt krav om at minstekravet til uteoppholdsareal skal
være tilfredsstilt, og at arealene skal være samlet innenfor skolens uteareal. For ny Veavågen barneskole med
400 elever, vil dette bety et arealbehov på 17 500 m2 netto uteareal innenfor tomtegrensen, når bygninger,
parkeringsplasser og annet biltrafikkareal er trukket fra. Her inngår de bruksarealene elevene har til rådighet,
inkludert beplantning, bevart natur og lignende. Rapporten er klar på at størrelsen er en faktor, men at selve
utformingen og variasjonen er like viktig.
Karmøy kommune har ikke satt arealnormer til uteareal ved kommunens skoler, men viser til rapporten fra
helsedirektoratet som veiledende.

2.3 Parkering
SINTEF Byggforsk har i datablad 312.130 angitt parkeringsdekning på 0,6-1,0 parkeringsplasser per ansatt
ved skoler. Vi regner med 40 ansatte ved skolen, og legger til grunn 1,0 parkeringsplasser per ansatt med
grunnlag i at en da tar høyde for at det vil være noe gjesteparkering i tillegg.
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2.4 Oppsummering arealbehov internt på tomta
Funksjon

Areal (m2)

Skolebygning

5 400 m2 BRA

Uteoppholdsareal

17 500 m2

Kjørevei, parkering, areal for buss

3 500 m2
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3 Beskrivelse og vurdering av tomten
3.1 Planstatus
Tomtene (gnr/bnr 4/12 og 3/439) er i arealdelen i gjeldende kommuneplan i hovedsak avsatt til fremtidig
boligformål, og noe friområde langs eiendomsgrensene.

Figur 2 - Utsnitt av gjeldende kommuneplan 2014-2023, kilde: kommunekart.com

Området inngår i en vedtatt områdereguleringsplan (Krokhaug og SIljeberg, fra 2013), i tillegg til at vestlige
deler er omfattet av detaljreguleringsplan (Detaljregulering for Krokhaugen gnr/bnr 4/12 m.fl. fra 2016).
Detaljreguleringen legger til rette for boligformål med tilhørende anlegg. I områdereguleringen er østlig del av
tomten satt av til offentlig formål /skole. Se figur 3 under.

-6Stor nok til å levere,

Kvassanesvegen 4

Telefon 97 54 00 00

Internett areal.omega.no

liten nok til å bry seg

5582 Ølensvåg

Epost

Org. Nr. 986 930 264

areal@omega.no

Tittel: Veavågen barneskole – utredninger ny tomt gnr/bnr 3/439 og 4/12
Dato: 03.03.2020

Prosjektnummer: B57144

Utarbeidet av: Omega Areal AS v/ FE og KJS

Figur 3 - Nesten hele området er omfattet av reguleringsplan for Krokhaugen - 4/12 m.fl (2016), tomten er vist med
blå strek, områdereguleringsplanen omfatte rområdene rundt, kjelde: kommunekart.com

Etableringen av ny skole i området, er ikke i tråd med overordnet og gjeldende planer. Følgelig må det
utarbeides ny reguleringsplan som tilrettelegger for dette.

3.2 Tomteforhold
Området består av to tomter, gnr/bn 3/439 og 4/12, som henholdsvis har et areal på 13 274 m2 og 15 035 m2.
Samlet gir dette et areal på 28,3 daa. Arealet er i dag i privat eie, og kommunen er i dialog med grunneier om
et eventuelt tomtekjøp.
Tomten ligger med gangavstand på ca 300 meter fra sentrum og eksisterende Veavågen skole, omkranset av
eneboliger. Tomten er ubebygd, men det ligger en fraskilt boligtomt inni eiendommen i øst med tilkomst til
denne via veien forbi eksisterende skole. Det er også tilkomstveier til tilgrensende boliger i sørøst. Det går en
vei langs tomten i vest, Østhusneset, men det er ikke etablert tilkomst inn i området fra denne.
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Figur 4 - Oversiktskart, kilde: kommunekart.com

Tomten er kuppert, der det er høydedrag i nordvest (kote +24) og sørøst (kote +25). Terrenget skråner bratt
ned i en dal som deler tomten i to der det stedvis renner en bekk fra øst og ut i sørvest (kote +8). Tomten har
tett skog, og de lavtliggende områdene er våte myrområder. I høgdedragene kan en tydelig se bart fjell. Helt i
ytterkant av tomta i vest går det en 22kV høyspentledning i luftspenn.
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Figur 5 - Foto tatt fra høydedraget i sørøst og ned i dalsøkket som deler tomta i to, kilde: Omega Areal AS

Kulturminne og kulturmiljø
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor den aktuelle tomta, men det er et utenfor
(bautastein) som ligger sør for eiendommen. Her er det også registrert bygninger fra før 1900 (SEFRAK)
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Figur 6 - kart som viser registrerte kulturminner i området, kilde miljøkart.no

Natur- og friluftsliv
Det er ikke registrert rødlistearter, sårbare eller fremmede arter innenfor eller i nærheten av området. Heller
ikke prioriterte eller viktige naturtyper eller naturmiljø.
Det er ikke forhold som tilsier at området har spesiell landbruksverdi. Etter befaring i området var det noen tegn
på at deler av området blir brukt til lek/rekreasjon i forbindelse med tilgrensede eiendommer, men tett skog og
myrområder hindrer fremkommelighet på en del av området, og det er vanskelig å ta seg gjennom hele
området.
Trafikkforhold
Eksisterende veinett er forholdsvis smale boliggater uten fortau. Østhusvegen i vest er regulert i gjeldende
planer med 6,5 m bredde, i tillegg til fortau på 2,5 meter langs vestsiden av veien. Fartsgrensen er 30 km/t.
Munkajordvegen i øst er også regulert, men noe smalere (5,0 m veg, 1,75 m fortau).
Nord i Østhusvnesvegen er det utfordinger knyttet til trafikkstøy. I forbindelse med detaljregulering for
Krokhaugen er det beregnet trafikkstøynivå både for dagens situasjon, og ved utbygging av boliger som planen
legger opp til. Den aktuelle tomten er ikke utsatt for støy, men grunnet mye trafikk nord i Østhusvegen, og
ytterligere trafikk ved utbygging på tomten, er det eiendommer her som er utsatt for trafikkstøy. Konklusjonen i
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støyvurderingen som er utført, var at utbygging av boliger i området ikke utløste krav om støyskjerming av
eksisterende bebyggelse.
Teknisk infrastruktur
Eksisterende vann og avløpsnett i området er ikke tilfredsstillende, flere av boligene rundt tomta har utslipp til
området. Kommunen har sett på løsning med en ringledning for vann, både alternativ med å legge spillvann i
samme grøft, og med separat spillvannsgrøft. Omkringliggende boliger er planlagt påkoblet til dette.
Grunnforhold
Løsmassekart fra NGU viser at området består av usammenhengende eller tynt dekke med hav/strandavsetning over berggrunnen. Området ligger for det meste under marin grense, og med dette kan det
være utsatt for kvikkleire. Som en del av tomtevurderingen er det derfor gjort er nærmere kartlegging av
grunnforholdene i området. Rapporten ligger vedlagt.

Figur 7 – Løsmassekart og marin grense. Skraverte områder ligger over marin grense, kilde: geo.ngu.no
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Figur 8 - Foto fra området, tatt fra dalsøkket med utsikt mot høydedraget i sørøst, kilde: Omega Areal AS

3.3 Oppsummering tomteforhold
Gjennomgang av tilgjengelige registreringer, kartbaser på nett og befaring i området viser at det er få
konfliktpunkt ved planlagt tiltak og virkningene av dette for miljø og samfunn.
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4 Planforslaget
4.1 Planlagt arealbruk
Tomta
Tomtearealet er på 28 300 m2. Østlig del består i dag av et tjern, i tillegg til at det ligger en boligeiendom inni
tomta i denne delen. Denne delen (ca. 4 daa) er derfor ikke utnyttet.
Grunnet påvist bløtere leirmasser i de lavtliggende områdene, er det planlagt masseutskifting i forbindelse med
opparbeiding av tomta, i henhold til anbefalinger i vedlagt geoteknisk rapport.
En har med forslaget tilstrebet balanse for masser av fjell/stein, slik at det vil bli lite behov for transport av
masser inn og ut av området. Eksisterende løsmasser i byggegropen er tenkt borttransportert
Skolebygget
Skolebygget er i forslaget planlagt slik at gymsalen blir liggende delvis under terreng, og funksjoner som er mer
avhengig av lys ligger i dalsøkket, men terrenget vil bli hevet noe i forhold til slik det er i dag. Bruksarealet på
5 400 m2, og bebygd areal utgjør 2 700 m2 (fotavtrykket). De ulike bygningsdelene har mellom 1-3 etasjer, der
gymsalen har dobbel etasjehøyde.

Klasserom i 1. og 2.
etg

Adm./ansatte i 3. etasje

Gymsal (dobbel etasjehøyde,
lysinnslipp vil være mulig fra øst og
nord, ellers er denne delen under
terreng)

Universell tilkomst over
taket og ned på
uteplassen i sørvest

Figur 9 - 3D-modell av mulig løsning for skoletomta, kilde: Omega Areal AS

- 13 Stor nok til å levere,

Kvassanesvegen 4

Telefon 97 54 00 00

Internett areal.omega.no

liten nok til å bry seg

5582 Ølensvåg

Epost

Org. Nr. 986 930 264

areal@omega.no

Tittel: Veavågen barneskole – utredninger ny tomt gnr/bnr 3/439 og 4/12
Dato: 03.03.2020

Prosjektnummer: B57144

Utarbeidet av: Omega Areal AS v/ FE og KJS

Eksempel – Lade skole og idrettshall i Trondheim

Figur 10 – Skolebygningen ligger delvis under terreng, og utearealene er lagt på flere nivå tilpasset terrenget, kilde:
https://www.eggen-arkitekter.no/lade-skole-og-idrettshall/

Figur 11 – Uteareal på takflaten, kilde: https://www.eggen-arkitekter.no/lade-skole-og-idrettshall/
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Vegnett og parkering
Planlagt hovudtilkomst er frå øst, via Munkajordvegen, som går forbi den eksisterende skolen. Det vil bli behov
for en betydelig oppgradering av denne veien. I samråd med oppdragsgiverne i Karmøy kommune har vi blitt
enige om å legge følgende tverrprofil for denne vegen til grunn:

Figur 12 - Prinsippsnitt som viser tverrprofil for Munkajordvegen

Veien er ikke nærmere prosjektert i denne fasen, med grunnet oppgraderingen vil det bli behov for noe inngrep
på tilliggende eiendommer langs veien. Grunnerverv er ikke medtatt i kostnadsoverslaget, men skissen under
viser omfanget av inngrep på eiendommene.

Figur 13 - Eiendomsgrenser er vist med røde streker og yttergrenser veg er vist med blå linjer, kilde: Omega Areal AS
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Parkeringsplass og snuplass/holdeplass for buss er planlagt like innenfor eiendomsgrensen i øst, og utgjør et
areal på ca 3,5 daa.
Gang- og sykkelvegnett
Fra parkeringsplassen og hovedinngangen i bygget er det foreslått en universelt utformet gangvei over taket og
ned på skolens uteområde. I tillegg er det foreslått en sti gjennom skogen langs tomtegrensen i sør og ned på
uteområdet. Skolen vil bli koblet mot vest med en separert gang og sykkelvei fra uteområdet og opp til
Østhusneset.
Uteareal
Med de gitte føringer om dimensjonering av uteareal vil dette tilsi et uteareal på 17,5 daa med 400 elever.
I forslaget er det planlagt å bevare en god del av de høytliggende områdene som «naturlige» uteareal for
skolen. Det vil bli behov for noe sikring med gjerder, trehogst og annen opprydding i disse områdene. I tillegg
er det planlagt opparbeidede utearealer på sørvestsiden av skolebygget.
Om en trekker fra arealet som bygget, parkering, kjøreveg og området som blir liggende urørt øst for
parkeringsplassen, utgjør samlet uteareal ca 18 daa.

5 Kostnader, kostnadsdrivere og usikkerheter
I dette avsnittet vurderes forhold som har betydning for kostnadene ved å etablere skole på tomten. Kostnader
ved selve bygget er ikke medregnet, og heller ikke kostnader knyttet til erverv av arealer er tatt med i
beregningen. Det er ikke regnet med marginer, og reserver. Alle priser er inkludert moms.
Før utbygging må det foreligge vedtatt reguleringsplan som samsvarer med planlagt utbygging. Eventuelle krav
som kan bli pålagt gjennomplanprosessen er ikke medtatt her.

5.1 Opparbeiding av tomt
I denne posten er følgende medregnet:
•
•
•
•
•

Markrydding, klargjøring av tomt
Borttransportering av løsmasser
Rensk til fjell
Sprenging, utlegging og komprimering
Avretting fylling, tilføring av knust stein
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5.2 Veginfrastruktur
Tilkomst til området utenfra
•

Hovedtilkomst (Munkajordvegen) til tomta, grunnerverv er ikke medregnet

Tiltak internt på tomta
•
•
•

Interne gang- og sykkelveier/stier inne på tomta
Opparbeiding av parkeringsareal og sykkelparkering
Opparbeiding av areal til snuplass for buss og busstopp

5.3 Kostnader knyttet til teknisk infrastruktur - vann og avløp, høyspent
Karmøy kommune har sett på løsning for utbedring av VA-nettet i området, og alternativet med separat
ringledning for vann og spillvann er tatt med i kostnadsoverslaget. Dette er det dyreste alternativet, ifølge
kostnadsoverslaget fra kommunen.
I VA-anlegg inngår følgende:
•
•
•
•

Ringledning (egen grøft)
Spillvann (egen grøft)
Fordrøyningsmagasin
Arbeid med
tilkoblinger/stikk

Figur 14 – Prinsippskisse av trase for ny vannledning, tilpasset utbyggingen på tomta

- 17 Stor nok til å levere,

Kvassanesvegen 4

Telefon 97 54 00 00

Internett areal.omega.no

liten nok til å bry seg

5582 Ølensvåg

Epost

Org. Nr. 986 930 264

areal@omega.no

Tittel: Veavågen barneskole – utredninger ny tomt gnr/bnr 3/439 og 4/12
Dato: 03.03.2020

Prosjektnummer: B57144

Utarbeidet av: Omega Areal AS v/ FE og KJS

5.4 Utearealer
For beregning av kostnader til uteoppholdsareal er det lagt til grunn samme pris/m2 som er gjort i rapporten fra
Norconsult (Utbyggingsløsninger for Veavågen skole, datert 2018-05-02), der de har sett på utbygging på
eksisterende skoletomt.
Utearealet på eksisterende skoletomt er av Norconsult beregnet til å være 12,3 daa. På den nye tomta er
utgjør utearealet ca 18 daa. For å få en sammenlignbar kostnad er det lagt til grunn at en del av
uteoppholdsarealet på den nye tomta skal bevares som naturlig uteareal, og følgelig blir ikke dette regnet med i
kostnadene.

5.5 Kostnadsoverslag

Behov /tiltak

Mengde

Sum (kr inkl. mva)

Opparbeiding av tomt, byggegrop

11 000 m2

9 500 000

Hovedtilkomst (Munkajordvegen)

400 m

8 500 000

Interne veier/stier for gående og syklende,
snuplass for buss, parkeringsareal

4 800 m2

7 000 000

Uteareal (naturlig + opparbeidet)

18 000 m2

7 000 000

VA-anlegg (ringledning, spillvann i separat grøft,
fordrøyningsmagasin)

Ca. 400 meter
lengde rør,
fordrøyning 100
m3

17 000 000

SUM

49 000 000
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Veavågen skole - Tomteutredning, gnr/bnr 3/439 og 4/12
Karmøy kommune
03.03.2020

Arealplan
Vedlegg 1

Vedlegg 3 - 3D-illustrasjoner
03.03.2020

Dagens situasjon uten utbygging

Veavågen barneskole, utredninger ny tomt gnr/bnr 3/439 og 4/12

Forslag til utbygging sett fra sør

Forslag til utbygging sett fra sørvest

Forslag til utbygging sett fra vest

Forslag til utbygging sett fra nordvest

Forslag til utbygging sett fra nord

Forslag til utbygging sett fra øst

Arkivkode
611

Arkivsaksnr./Løpenr.
19/300 55078/19

Dato
11.10.2019

Notat fra kommuneoverlegen vedr. skolens utearealer

Utearealene
Skolenes utearealer må være trafikksikre og by på muligheter for fysisk aktivitet, men også sosialt
samvær, rekreasjon og hvile. Disse hensynene bør ivaretas allerede ved gjennomgang av
reguleringsplan og valg av beliggenhet for skolen.
Utformingen må fremme lek og motorisk utvikling, stimulere til egenaktivitet, men også til
organiserte aktiviteter bl.a. i undervisningen. Alle elever må kunne bruke utearealet. Det foreligger
generelle anbefalinger om minimum nettoareal per elev på 50 m2 justert etter skolestørrelse og
beliggenhet (IS-1130 Helsedirektoratet).
For nye skoler er anbefalingen (ref. rapport fra IS-1130/ 2003):
Færre enn 100 elever samlet minimumsareal ca. 5000 m2 .
Mellom 100 og 300 elever samlet minimumsareal ca. 10 000.
Flere enn 300 elever samlet minimumsareal ca. 15 000 m2 med tillegg på 25 m2 for hver elev over
300.
Areal i seg selv er ikke nok til å ha et tilfredsstillende uteområde. Variert tilrettelegging og
organisering av bruken av arealene er minst like viktig. På skoler med mindre areal enn
anbefalt norm vil dette være spesielt viktig. Tilleggsareal i rimelig nærhet, som f.eks.
idrettsanlegg, skog og utmark, som skolen disponerer i skoletiden, vil normalt kunne regnes
med i arealet.
Avhengig av skolestørrelse og tilgjengelig areal, legges det til grunn at det tilgjengelige utearealet
uansett må gi elevene mulighet for følgende funksjoner:
Rom for utøvelse av allsidig og variert fysisk aktivitet.
Rom for ulike typer sosial/trivselsfremmende aktiviteter.
Rom for å tilegne seg ny kunnskap og utøve virkelighetsnær læring.
Skoledagen bør organiseres slik at elevene sikres god tilgang til apparater og aktivitetsområder.
Dette kan eksempelvis gjøres ved å regulere tilgangen mellom trinn og klasser, eller ved at
uteområdet disponeres i ulike tidsrom. Anbefalingen gjelder alle skoletyper, men det anses som
viktigst at kravene ikke fravikes i de laveste skoletrinnene. Dette fordi de ikke i samme grad som
elever ved ungdomsskole og videregående opplæring kan benytte andre anlegg i nærheten av
skolen.

Kommuneoverlegen i Karmøy sin kommentar:
Av veilederen er det krav/anbefaling om relativt store uteareal. Som du ser er det anbefalt 15 000
m2 ved elevtall på 300 og tillegg 25m2 for hver elev over 300.

Det viktigste er uansett at tilgjengelig areal oppfyller nevnte funksjoner som går på å fremme lek
og fysisk aktivitet for å bidra til god utvikling hos det enkelte barn.
Ved bygg av ny skole er det økt krav til at anbefalte norm oppfylles sammenlignet med eldre
skoler.
Et viktig poeng er også at store avvik fra arealnorm på uteareal eller forskriften generelt vil måtte
kreve dispensasjon. Dette er det kun kommunestyret i Karmøy som har myndighet til.
Kommuneoverlegen har ikke fått delegert den myndigheten. Det vil derfor være slik at dersom det
er store avvik så har ikke kommuneoverlegen myndighet til å godkjenne. Da må dette opp som
dispensasjonssak i kommunestyret.
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Anders Vedøy
Munkajordvegen 25, 4276 Veavågen
Tlf. 992 96 681, epost: avedoey@gmail.com

Karmøy Kommune
Rådhuset, Postboks 167
4291 Kopervik
Veavågen, 30.03.2020

Vedrørende lokalisering av ny skole i Veavågen
Viser til sakspapirer for møte i Hovedutvalg teknisk og miljø den 24.03.2020, saksnr. 29/20,
arkivsaksnr. 19/300 – Lokalisering av ny skole i Veavågen.
Vi leser at Karmøy Kommune har vurdert fire tomter for lokalisering av ny skole, og at man har gått
videre med to alternativer. Det ene er å bygge ny skole på eksisterende skoletomt i sentrum av
Veavågen, og det andre er å bygge ny skole på alternativ tomt (gnr. 3, bnr. 439 og gnr. 4 bnr. 12).
Fra Omega Areal sin rapport vedr. alternativ tomt leser vi at «Tomten er ubebygd, men det ligger en
fraskilt boligtomt inni eiendommen i øst med tilkomst til denne via veien forbi eksisterende skole».

Skisse som viser gnr. 4 bnr. 84, omkranset av forslag til alternativ skoletomt.

Den nevnte boligtomten er gnr. 4 bnr. 84, og tilhører undertegnede med familie. Det er sikkert ingen
overraskelse for kommunen at vi ikke ønsker å bo inne på skolens tomt, og håper derfor eksisterende
skoletomt i sentrum blir valgt for lokalisering av ny skole.
Dersom kommunen velger å følge rådmannens forslag til vedtak i denne saken (kjøpe alternativ tomt
og bygge ny skole her) håper vi kommunen kommer på banen med et tilbud om å kjøpe vår tomt
også. Hvis det skal bygges ny skole på denne eiendommen tror vi ikke kommunen vil være tjent med
at det ligger en enebolig inne på tomta, og vi foreslår heller at kommunen kjøper oss ut slik at hele
området er til disposisjon for nytt skoleanlegg med tilhørende uteområder.
Mvh Anders Vedøy
Eier av gnr. 4 bnr. 84.

Fra: Anders Vedøy <avedoey@gmail.com>
Sendt: mandag 30. mars 2020 12.24
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Emne: Brev vedr. sak om lokalisering av ny skole i Veavågen

Hei
Se vedlagte brev. Ønsker at dette bringes videre til riktig saksbehandler vedr. valg av tomt for
lokalisering av ny skole i Veavågen.
Gi gjerne en tilbakemelding på avedoey@gmail.com eller tlf. 992 96 681.
Mvh Anders Vedøy

SAKSPROTOKOLL - LOKALISERING AV NY SKOLE I VEAVÅGEN
Formannskapet behandlet saken den 04.05.2020, saksnr. 40/20
Behandling:
Borg (KL) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes i påvente av en mer inngående utredning av alle tomtealternativene.

Medhaug (H) fremmet forslag til nytt punkt 3 og punkt 4:
Nytt punkt 3:
Formannskapet forventer ny sak om prosjektet vedrørende økonomi, funksjonalitet, ulike alternative
løsninger (modulbygg) før detaljprosjektering og anbudsprosess. Eventuell etterbruk av dagens skolebygg
bør også avklares i saken.
Nytt punkt 4:
Hovedutvalg oppvekst og kultur følger saken gjennom hele prosessen.
Karmøylista og Høyre fremmet fellesforslag om utsettelse av saken.

Votering:
Det ble først votert om samlet utsettelsesforslag.
Forslag om utsettelse falt mot 7 stemmer (AP 3, FRP 1, KRF 1, SP 1, SV 1).
Saken ble tatt opp til realitetsbehandling.
Det ble votert over rådmannens innstilling punkt 1 og 2.
Innstillingen punkt 1 og 2 ble vedtatt mot 1 stemme (KL 1).
Det ble votert over tilleggspunkt 3 og 4 fremsatt av Medhaug.
Tilleggspunkt 3 ble vedtatt mot 1 (SV 1) stemme.
Tilleggspunkt 4 falt mot 6 (AP 3, FRP 1, KRF 1, SP 1) stemmer .

Vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen starte en prosess med tanke på at ny barneskole i
Veavågen skal oppføres på del av gnr. 3, bnr. 439 og del av gnr. 4 bnr. 12. (Vist på
vedlagte kart datert 05.03.20). Prosessen omfatter:

 Utarbeiding av reguleringsplan for tomt og nødvendig infrastruktur
 Erverv av arealer for realisering av skole og øvrige nødvendige anlegg

2. Når tilstrekkelig avklaring av de ovennevnte forhold foreligger, starter detaljprosjektering
av bygg og øvrig anlegg med mål om ferdigstillelse av nytt skoleanlegg i 2024.

3. Formannskapet forventer ny sak om prosjektet vedrørende økonomi, funksjonalitet, ulike
alternative løsninger (modulbygg) før detaljprosjektering og anbudsprosess. Eventuell
etterbruk av dagens skolebygg bør også avklares i saken.

SAKSPROTOKOLL - REGIONALT KYSTPILEGRIMSSENTER
Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 29.04.2020, saksnr. 13/20
Behandling:
Lindtner (Sp) viste til at hun er ansatt som pilgrimskoordinator i Karmøy kommune og fratrådte
som inhabil, jf. fvl § 6.1.
Rygh (KrF) tiltrådte som møteleder.
8 representanter til stede.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Rygh fratrådte som møteleder.
Lindtner tiltrådte.
9 representanter til stede.

Vedtak:
1. Kommunestyret ønsker å videreføre prosjektet og er positiv til etablering av et regionalt
kystpilegrimssenter på Avaldsnes. Driften av senteret forutsettes medfinansiert av
fylkeskommunen og andre kommuner med nøkkelsteder.

2. I 2020 dekkes den kommunale andelen på kr 125 000 av formannskapet disposisjonsfond.

3. Den økonomiske videreføring av prosjektet - fra 01.01.2021 – innarbeides som en del av
budsjettprosessen for kommende økonomiperiode.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

John Arve Hveding
19/5883

Arkiv: C89
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

29.04.2020
04.05.2020
11.05.2020

REGIONALT KYSTPILEGRIMSSENTER

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret ønsker å videreføre prosjektet og er positiv til etablering av et regionalt
kystpilegrimssenter på Avaldsnes. Driften av senteret forutsettes medfinansiert av
fylkekommunen og andre kommuner med nøkkelsteder.
2. I 2020 dekkes den kommunale andelen på kr 125 000 av formannskapet disposisjonsfond.
3. Den økonomiske videreføring av prosjektet - fra 01.01.2021 – innarbeides som en del av
budsjettprosessen for kommende økonomiperiode.

SAKSFRAMSTILLING
Bakgrunn for saken
I samarbeid mellom Karmøy Kommune, Rogaland fylkeskommune, Karmøy kirkelige fellesråd,
Stavanger Bispedømme (SBD) og Nasjonalt Pilegrimssenter (NPS) startet våren 2019 et
forprosjekt for etablering av et regionalt kystpilegrimsenter på Avaldsnes. Rogaland
fylkeskommune hadde avsatt kr 200 000 til formålet under forutsetning av kommunen kunne
bidra med de sammen midlene. Det ble foretatt en omprioritering av ledige lønnsmidler og
prosjektleder (pilegrimskoordinator) ble ansatt i Karmøy kommune 1.10.2019 og frem til 30.04.20.
Prosjektet skulle finne fram til og velge modell for finansiering, organisering og drift av
Kystpilegrimsleia. Vedlagt saken følger en rapport fra forprosjektet.
Prosjektet skal nå over i en ny fase og forprosjektperioden er over. Fylkeskommunen har i sin
økonomiplan for 2020-2023 vedtatt et årlig tilskudd på kr 400 000 til drift av et regionalt
kystpilegrimssenter på Avaldsnes. Dette tilskuddet forutsetter at aktuelle samarbeidskommuner
bidrar samlet med tilsvarende beløp.
Kystpilegrimsleia
Forprosjekt Kystpilegrimsleia Rogaland – Nidaros startet i 2011 og var et samarbeid med de
daværende fem fylkeskommunene og de fire bispedømmene langs vestlandskysten. Målet var at
erfaringer og ideer fra forprosjektet skulle videreføres til et hovedprosjekt som muliggjorde
lansering av Kystpilegrimsleia i 2014. Et av de sentrale målene for Kystpilegrimsleia var å
etablere en sammenhengende reiserute langs kysten som en del av St. Olavsledene til Nidaros og
Europeisk kulturvei med utgangspunkt i kulturminner og hellige steder. Bruk av leia skal
fremme kunnskap om historie, kulturminne, miljøforståelse, fysisk aktivitet og folkehelse, samt
tilrettelegging for bruk og vern av kulturarven. Målet er å få til en internasjonal reiselivssatsing
og gi en dypere opplevelse av kysthistorie, pilegrimstradisjoner, kirkehistorie og de
kulturhistoriske aspektene rundt dette. Dette skal blant annet gjøres ved en felles regional satsing
på pilegrimsleia langs kysten ved å løfte frem kulturminne, pilegrims- og kysthistorie. Det er
også et mål å øke næringsutvikling knyttet til pilegrimsaktiviteter og turisme langs kysten og ses
i sammenheng med ulike reiselivsmiljø. Kystpilegrimsleda har et potensial for å trekke flere
besøkende til nøkkelstedene og regionale pilegrimssenter enn de som kommer i dag. For å få til
et godt reiselivsprodukt og verdiskaping med Kystpilegrimsleia som tema vil både kulturminner,
helligsteder, overnatting, matservering og transport være sentrale elementer.
Langs kystpilegrimsleia er det 26 nøkkelsteder fra Egersund til Nidaros. Ved valg av
nøkkelsteder er det lagt vekt på steder som har en spesiell historisk og/eller religiøs betydning og
steder som har kulturminner fra middelalderen. I Rogaland er det 5 nøkkelsteder hvor Avaldsnes
er et av dem sammen med Egersund, Obrestad fyr/Hå gamle prestegard, Stavanger domkirke og
Utstein kloster/Utstein pilegrimsgard.
I de nasjonale pilegrimsledene er det også flere regionale pilegrimssentrer (RPS). Avaldsnes er
plukket ut til å være et av tre regionale pilegrimssenter langs Kystpilegrimsleia. Hvert enkelt
regionalt senter vil ha en samarbeidsavtale med det nasjonale pilegrimssenteret (NPS) i
Trondheim. RPS skal koordinere satsingen i sitt geografisk definerte ansvarsområde, som for

Avaldnes er Rogaland. Ut over de primære oppgavene kan hvert enkelt RPS legge til andre
oppgaver innenfor satsingens hovedretning, og gjennom dette tilpasse arbeidet til lokale og
regionale forhold, behov og muligheter.
Regionalt pilegrimssenter (RPS)
Arbeidsoppgavene til de regionale sentrene kan deles inn i to kategorier: internt mot de ulike
samarbeidspartnere og eksternt mot de som bruker pilegrimsleden. RPS vil være et «fyrtårn»
langs leia og blir viktig for koordinering og utvikling av aktiviteter, pilegrimsturisme,
næringsvirksomhet, merking, skilting, frivillighet, Den norske kirkes engasjement, overnatting
og bespisning i sitt ansvarsområde. Det er derfor viktig å sikre lokal og regional forankring og
eierskap til satsingen. I føringen fra Nasjonalt pilegrimssenter (NPS) legges det vekt på at RPS
skal organiseres og virke slik at samarbeid om pilegrimssatsingen fremmes mellom kommuner,
menigheter, næringslivsaktører, frivillige organisasjoner og kulturinstitusjoner innenfor
regionen. RPS skal bidra til fornyelse og utvikling av pilegrimstradisjonen i Norge og legge til
rette for og iverksette konkrete tiltak som bidrar til å utvikle vandring på pilegrimsleden både
kvalitativt og kvantitativt. Arbeidet omfatter også informasjons- og veiledningsansvar om
pilegrimsvandringer generelt og vandringer langs kystpilegrimsleia fra Egersund til Nidaros og
innenfor eget geografisk område. Det kan også informeres om og legge til rette for
enkeltvandrere og fellesvandringer i sin region. NPS stiller som kar av det skal være ansatt en
person som er ansvarlig for den daglige driften ved senteret.
Valg av driftsmodell
Det er i dag flere regionale pilegrimssentrer (RPS) for de ulike Olavsledene knyttet til det
nasjonale pilegrimssenteret. Disse har også ulik driftsmodell, men flere av disse mottar i dag
økonomisk støtte fra blant annet det nasjonale pilegrimssenteret og kommuner.
Driftsmodell for RPS på Avaldsnes synes så langt mest naturlig å bli kommunal.
Pilegrimskoordinator har i prosjektperioden vært tilsatt ved Oppvekst og kulturetaten i
Karmøy kommune, en løsning som foreslås videreført med tanke på nærhet til sektor kultur som
i dag har fagansvaret for Avaldsnes og reiseliv. Disse aktørene er viktige samarbeidspartnere for
samordning, drift og videreutvikling av det regionale senteret. Det er i dag flere aktører på
Avaldsnes og man ønsker ikke flere aktører enn nødvendig.
Det vil også bli etablert en lokal styringsgruppe på 6 medlemmer som har bekreftet sin
deltakelse: frivillig, prost i Karmøy prosti, reiselivsrådgiver Karmøy kommune, pilegrimskontakt
fra Stavanger Bispedømmeråd, ansatt prosjektleder for kulturisme og arrangement ved Museum
Stavanger og pilegrimskoordinator i Karmøy.
Økonomi
Det regionale kystpilegrimssenteret på Avaldsnes legger opp til et samlet budsjett på kr 2 mill.
Dette inkluderer alle lønns og driftskostnader. Da senteret også skal bistå de andre
nøkkelstedene for sin region vil det forventes noe reisevirksomhet. I oppstarten vil man i
hovedsesongen benytte stabburet like ved kirken og det vil være noen etableringskostnader med
dette i 2020.
Rogaland fylkeskommune bevilget i budsjett for 2019 kr 200 000 til forprosjekt med å etablere et
Regionalt Kystpilegrimssenter på Avaldsnes. I vedtaket var det en forutsetning om at kommunen
bevilget tilsvarende beløp for samme periode. Karmøy kommune valgte å omprioritere egne

midler slik at kunne starte forprosjektet. Disse midlene er blitt benyttet til lønns- og driftsmidler
ut april 2020. I budsjett for 2020 er posten, som de kommunale midlene som ble omprioritert fra i
2019, kuttet som en del av innsparingen innen sektor kultur.
I økonomiplanen til Rogaland fylkeskomme i perioden 2020-2023 er det årlig avsatt kr 400 000 til
drift av regionalt kystpilegrimssenter på Avaldsnes, under forutsetningen er statlig og
kommunal medfinansiering. Kommunene med tilhørende nøkkelsteder, og eventuelt andre
deltakerkommuner, er blitt utfordret til å gå sammen om en fordelingsnøkkel på tilsammen kr
400 000. Nasjonalt pilegrinssenter (NPS) har i sin langtidsplan lagt opp til at Kystpilegrimsleia
finansieres tilsvarende de øvrige sju ledene i Norge, med regionale sentre og en deling av
kostnadene på stat med 60 % og fylke/kommune med 40 %. NPS har dermed fremmet søknad til
revidert statsbudsjett på 4,8 millioner til hver av ledene. For Kystpilegrimsleia blir beløpet delt på
fire regionale sentre, med 1,2 millioner til hver. NPS utsteder tildelingsbrev der det er statlig
finansiering fra NPS til de eksisterende de regionale pilegrimssentrene (RPS). De har i tillegg
dialogmøter med hvert RPS, som følger opp dette gjennom budsjett-/regnskapsåret.
Det regionale kystpilegrimssenteret på Avaldsnes planlegges realisert ut i fra følgende
fordelingsnøkkel på årlige tilskudd:
Statlige midler via NPS
Rogaland fylkeskommune
Karmøy kommune
Andre kommuner

kr. 1 200 000
kr. 400 000
kr. 125 000
kr. 275 000

Prosjektleder har også søkt eksterne finansieringskilder utenom kommunene, men har ikke fått
noen tilbakemeldinger på disse søknadene.
Rådmannens kommentarer:
Med Avaldsnes som Regionalt Pilegrimssenter (RPS) har kommunen mulighet til å imøtekomme
denne voksende interessen for pilegrimsvandringer, samtidig som enda flere lokale og
tilreisende får innblikk i Avaldsnes sin unike historie og kultur. I driften av senteret forutsettes
det medfinansiering fra fylkeskommunen og andre kommuner innenfor senterets geografiske
område. Et regionalt pilegrimssenter kan bidra til å få flere tilbud og besøkende til det historiske
Avaldsnes og styrke Avaldsnes sin posisjon som Norge eldste kongesete.
Rådmannens konklusjon:
Rådmannen er positiv til etablering av et regionalt kystpilegrimssenter ved Avaldsnes.

Rådmannen i Karmøy, 16.04.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
- Rapport Kystpilegrinsleia

Kystpilegrimsleia i Rogaland
1.10.2019 – 1.5.2020

Men også i vårt eget hjerte
er der hav å seile
der er skoger å gjennomstreife
og ødemarker å gå seg vil i,
og der er veier
som fører til vertshus
eller gudshus.
Alfred Hauge
06.03.2020
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Sammendrag
Pilegrimsvandring praktiseres i alle de store verdensreligionene. Pilegrimsreisene har
gjennom historien vært mange og hatt ulik karakter. I middelalderen vokste
pilegrimsbevegelsen seg sterkere og sterkere. Noen vandret for å gjøre bot, noen for å be om
hjelp, noen for å finne seg selv og Gud. På det meste deltok kanskje opp mot halvparten av
Europas befolkning i ulike former for pilegrimsvandringer. Etter reformasjonen i 1536 ble
pilegrimsvandringene forbudt. Og siden har de ikke hatt noen renessanse.
Ikke før nå – nesten 500 år senere.
Med Avaldsnes som Regionalt Pilegrimssenter (RPS) har vi mulighet til å imøtekomme
denne voksende interessen samtidig som enda flere lokale og tilreisende får innblikk i
Avaldsnes sin unike historie og kultur nærmest fra kristi fødsel til begynnelsen av
middelalderen.
De fire øvrige godkjente nøkkelstedene i Rogaland er også sentrale i opplevelsene langs
Kystpilegrimsleia.
Jeg vil benytte anledningen til å takke Rogaland Fylkeskommune og Karmøy kommune for
tydelighet, framsynthet og raushet. Andre viktig aktører ved tilrettelegging av
prosjektstillingen har vært Stavanger Bispedømme (SBD) og Karmøy kirkelige fellesråd.
Både Rogaland fylke og Karmøy kommune har vært spydspisser i form av optimisme og
framtidstenkning overfor andre regioner langs leden. Så langt har RPS på Avaldsnes vært
det eneste senteret langs Kystpilegrimsleia med en person i 100 % prosjektstilling.
Vi er glade for at Rogaland fylkeskommune fortsatt vil være en aktiv medspiller til fast drift
av Kystpilegrimsleia gjennom vedtak av bidrag under visse forutsetninger.
Takk til alle politikere, ansatte i kommune, fylkeskommune, bispedømme,
Opplysningsvesenets fond og Riksantikvar, ansatte i forprosjekt og prosjekt.

Pilegrimskoordinator Kystpilegrimsleia, Karmøy kommune, Wenche Lindtner, 6.3.2020

Forkortelser
Nasjonalt pilegrimssenter
Regionalt pilegrimssenter
Rogaland Fylkeskommune
Stavanger Bispedømme
Norwegian Centres of Expertise Tourism Fjord Norway

NPS
RPS
RFS
SBD
NCE
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Innledning
Kristne pilegrimsvandringer startet allerede på 300 tallet. Selv om motivene for
middelaldermenneskets pilegrimsvandringer i dag er fremmede for de fleste, søker mange
gjennom vandringen en mer kroppslig, sanselig og materiell spiritualitet enn hva det
tradisjonelt har vært rom for i Nord Europa. Andre søker pilegrimsvandringen som en
mulighet for nærvær i eget liv. For andre igjen handler pilegrimsvandringen om tilhørighet
til historie, kultur og natur, en mulighet til rekreasjon og fysisk aktivitet. Ulike motiver
flettes inn i hverandre. Ofte er det ikke eksplisitt uttrykte motiver som legges til grunn for
vandring, pilegrimsvandring er for mange en praksis som i seg selv er uttrykk for mening.
Felles for pilegrimer er likevel å være på vandring i den samme historie, natur og kultur,
felles å vandre mot samme mål.

Kystpilegrimsleia
Havet har vært viktig for menneskene langs kysten gjennom alle tider, båten uunnværlig.
Sannsynligvis har både tidligere norske og utenlandske pilegrimer valfartet langs kysten til
Nidaros. Det var raskere og mindre strabasiøst å ferdes med båt enn på land. I dag er
Nidarosdomen lagt inn i et nettverk av pilegrimsmål. De moderne rutene har i dag kommet
over fjellet og til fots. Kysten, havet og båten har manglet.
Kystpilegrimsleia har vært forsøkt gjenopprettet som pilegrimsled flere ganger.
Leia er i dag en av ni godkjente St. Olavsveier i Norge og i tillegg godkjent som Europeisk
Kulturveg.
Prosjekt Kystpilegrimsleia fra Egersund til Nidaros har vært et samarbeid mellom
bispedømmene og fylkeskommunene langs kysten, med delfinansiering fra Riksantikvaren.
Utvikling av en drifts- og finansieringsmodell for permanent drift etter prosjektperiode har
vært en forutsetning for godkjenningen.

Et tilbakeblikk
Forprosjekt Kystpilegrimsleia Rogaland – Nidaros startet opp i 2011. Her samarbeidet de
daværende fem fylkeskommunene og de fire bispedømmene langs vestlandskysten. Målet
var at erfaringer og ideer fra forprosjektet skulle videreføres til et hovedprosjekt som
muliggjorde lansering av Kystpilegrimsleia i 2014.
Første del av hovedprosjektet startet i 2014. I 2016 ble det vedtatt å styrke prosjektet med ny
prosjektledelse og NCE Tourism Fjord Norway (NCE) ble tildelt kontrakten. Oppgavene til
NCE Tourism var å ferdigstille Kystpilegrimsleia. Sommeren 2018 ble Kystpilegrimsleia
offisielt åpnet.
Totalt 25 nøkkelsteder ble skissert fra Egersund til Trondheim. Disse er sentrale i
Kystpilegrimsleia og er plukket ut av fylkeskommunene med bakgrunn i forhistorie og
kulturminner på stedet. Sentrale arbeidsoppgaver for nøkkelstedene ble vedtatt å være
merking, skilting, lokale turer og aktiviteter, utredning av overnattingsmuligheter og lokal
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mat, samarbeid med frivillige, lag og organisasjoner. Sentralt for nøkkelstedene er også salg
av pilegrimspass og stempel.
Kystpilegrimsleia gikk i over i en ny fase fra mai 2019. Prosjektet skulle finne fram til og
velge modell for finansiering, organisering og drift av Kystpilegrimsleia.
Ved hvert RPS skulle det ansattes en person som var ansvarlig for den daglige virksomheten.
Den første pilegrimskoordinatoren langs Kystpilegrimsleia ble ansatt 1.10.2019 i Karmøy
kommune. Prosjektstillingen var et samarbeid mellom Karmøy Kommune, Rogaland
Fylkeskommune, Karmøy kirkelige fellesråd, Stavanger Bispedømme (SBD) og Nasjonalt
Pilegrimssenter (NPS).

Mål
Prosjektet har som mål å sette Rogaland på det nasjonale og internasjonale pilegrimskartet
ved å få i gang langsiktig og målrettet arbeid med pilegrimsvandringer og pilegrimsseilaser,
og ved å involvere aktører som gir god kraft til dette arbeidet. Dette er et prosjekt som har
lokalbefolkningen, frivillige lag og organisasjoner, samt lokale næringsdrivende innen
overnatting, mat, transport og attraksjoner som sine viktigste medspillere. Satsingen
forventes å få både et historisk, kulturelt og åndelig faglig innhold, stimulere til økt fysisk
aktivitet samt åpne nye muligheter for verdiskapning i et reiselivsmarked.
Prosjektperioden har som mål å gå over til fast drift fra 1.5.2020.

Avgrensinger
Prosjektperioden til pilegrimskoordinator er seks måneder.
Det geografiske området er avgrenset til RPS på Avaldsnes samt fire øvrige nøkkelsteder i
Rogaland: Egersund, Hå gamle prestegård og Obrestad fyr, Stavanger med domkirken og
Rennesøy med Utstein kloster og Utstein Pilegrimsgard.
Foruten RPS i Rogaland, skal det på sikt opprettes driftsmodeller ved RPS i Vestland, Møre
og Romsdal og Trøndelag fylkeskommuner.
RPS-er er så langt stedfestet i Bergen og på Selje. 1.1.2020 ble det ansatt en person i 60 % på
Selje.

Valg av driftsmodell
Det skal velges driftsmodell for RPS som beskriver oppdrag, oppgaver, ansvar og
myndighet. I tillegg skal det avklares med NPS hvilke oppgaver som skal sentraliseres til
dem og hvilke oppgaver som legges på RPS.
Utkast til samarbeidsavtale mellom RPS Avaldsnes og NPS er skissert i vedlegg 2.
Valg av driftsmodell for de øvrige åtte ledene i St. Olavsvegene har vært ulike.
Driftsmodell for RPS på Avaldsnes synes så langt mest naturlig å bli kommunal.
Pilegrimskoordinator har i prosjektperioden vært tilsatt ved Oppvekst og kulturetaten i
Karmøy kommune, en løsning som foreslås videreført med tanke på nærhet til kultursjef og
reiselivsrådgiver.
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6 medlemmer av lokal styringsgruppe for RPS Avaldsnes har bekreftet deltakelse: Frivillig,
prost i Karmøy prosti, reiselivsrådgiver Karmøy kommune, pilegrimskontakt fra SBD, ansatt
prosjektleder for kulturisme og arrangement ved Museum Stavanger, og
pilegrimskoordinator i Karmøy.
Naturlige saker til behandling i lokal styringsgruppe vil være:
• Virksomhetsplan
• Videreutvikling av RPS på Avaldsnes
• Utvikling av innhold i lokale pilegrimsaktiviteter
• Mottak av pilegrimer
• Bedriftsnettverk for lokale næringsdrivende langs leden
• Vedlikehold av leden
• Markedsføring
• Økonomi
Naturlige kontaktnett (tilfeldig rekkefølge):
• Kommuner med nøkkelsteder i Rogaland
• Kommuner der leden går gjennom i Rogaland
• SBD
• Turistforeningen
• Frivillige organisasjoner og lag
• Ulike reiselivsaktører
• Destinasjonsselskap
• Friluftsrådet Vest
• Menigheter og kirkelige fellesråd
• Næringsliv langs leden
• Historielag
• Ulike kirkesamfunn
• Grunneiere
• Private sponsorer

Finansiering
RFK bevilget allerede i budsjett for 2019 kr. 200.000 til start av forprosjekt med å etablere
Regionalt Kystpilegrimssenter på Avaldsnes. Karmøy kommune bevilget tilsvarende beløp
for samme periode.
På siste fylkestingsmøte i Rogaland i 2019 ble det vedtatt å sette av kr. 400.000 i
økonomiplanen for 2020-2023 til drift av regionalt senter på Avaldsnes. Forutsetningen er
statlig og kommunal medfinansiering.
Kommunene med tilhørende nøkkelsteder, og eventuelt andre deltakerkommuner, vil bli
utfordret til å gå sammen om en fordelingsnøkkel på tilsammen kr. 400.000.
NPS har i sin langtidsplan lagt opp til at Kystpilegrimsleia finansieres tilsvarende de øvrige
sju ledene i Norge, med regionale sentre og en deling av kostnadene på stat med 60 % og
fylke/kommune med 40 %. NPS har dermed fremmet søknad til revidert statsbudsjett på 4,8
millioner til hver av ledene. For Kystpilegrimsleia blir beløpet delt på fire regionale sentre,
med 1,2 millioner til hver.
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Rogalandsbenken på Stortinget har mottatt anmodning om behandling av NPS sin
Langtidsplan, inkludert finansiering av de ulike ledene.
NPS utsteder tildelingsbrev der det er statlig finansiering fra NPS til de eksisterende RPS. De
har i tillegg dialogmøter med hvert RPS, som følger opp dette gjennom budsjett/regnskapsåret.
RPS Avaldsnes planlegges realisert ut i fra følgende fordelingsnøkkel på årlige tilskudd:
NPS via revidert statsbudsjett
RFK
Karmøy kommune
Stavanger kommune
Egersund kommune
Hå kommune

kr. 1 200 000
kr. 400 000
kr. 125 000
kr. 200 000
kr. 40 000
kr. 35 000

Det er samtidig naturlig å jobbe mot bidragsytere av engangssummer til blant annet utgifter
ved skilting og vedlikehold av merking.
Aktuelle mottakere for søknad om årlig støtte vil være Riksantikvar, Bispedømmeråd,
Kirkeråd, Opplysningsvesenets Fond, Sparebank Stiftelse, Gjensidige Stiftelse, lokale
sparebanker, kirkelig fellesråd.
En naturlig del av finansieringsarbeidet vil også være å gi innspill til budsjettprosesser i
fylke og kommune vedrørende RPS og nøkkelsteder.

Karmøy kommune
Karmøy kommune har fra begynnelsen av 1980 årene arbeidet med utvikling av
reiselivsnæringen. Den første reiselivsplanen for kommunen ble utarbeidet i samarbeid
mellom næringssjef og reiselivsansvarlig i 1987. I denne planen ble det vedtatt at
satsningsområdene fremover skulle være Skudeneshavn og Avaldsnes/Visnesområdet.
Kystkulturprosjektet medførte at Karmøy kommune valgte å satse på reiselivsnæring og
opprettet reiselivsrådgiverstilling.
I Reiselivsplan vedtatt av Karmøy kommunestyre i 2016, kan vi blant annet lese:
Kommunen må vise et godt vertskap ved ivaretakelse av det fysiske utemiljøet. Dette er fellesgoder,
men også spesielt med tanke på førsteinntrykket en danner seg på et nytt sted. Det må være enkelt
å finne frem (skilting/infrastruktur)… Det forutsettes at driftsavdelingen tar ansvar for denne
infrastrukturen.
Politisk, nasjonalt så vel som internasjonalt, er det bred enighet om at kulturarven er viktig
for verdiskapingen i samfunnet. Karmøy har et kulturbasert reiseliv.
Manglende tilbud til lokale og tilreisende barnefamilier har vært uttrykt i ulike evalueringer.
Aktivitetsheftet Viking for en dag på Avaldsnes er et av flere tilbud som sammenfaller godt
med aktiviteter det er ønskelig å presentere besøkende familiepilegrimer.
Tett samarbeid mellom reiselivsrådgiver i Karmøy kommune og pilegrimskoordinator vil
føre til sterkere bærekraft for reisenæringen.
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Øvrige kommuner/nøkkelsteder
Foruten regionalt pilegrimssenter på Avaldsnes er det utpekt fire nøkkelsteder i Rogaland.
Egersund med Egersund kirke, Hå kommune med Hå gamle prestegard og Obrestad fyr,
Stavanger med domkirken og Rennesøy med Utstein kloster og Utstein Pilegrimsgard.
I midten av februar besøkte pilegrimskoordinator samt kontaktpersoner fra NPS, RFK og
SBD nøkkelstedene i Rogaland. Finansieringsnøkkel ble et naturlig tema på disse møtene.
Kommunale kontaktpersoner, frivillige og ansatte ved nøkkelstedene deltok på møtene.
Øvrige kommuner som ikke er nøkkelsteder, men likevel er en del av Kystpilegrimsleia, blir
også kontaktet for å avklare interessen for bidrag i form av tilskudd eller praktiske ressurser.
Sola kommune har foreløpig sagt seg villig til bidrag i form av merking innad i kommunen.
Stavanger kommune markerer 1150-års jubileum for slaget ved Hafrsfjord i 2022. Øvrige
kommuner i Rogaland er invitert til deltakelse av jubileet. Kystpilegrimsleia blir av noen
beskrevet som en reise fra Viking til pilegrim. Leia fra Stavanger til Trondheim ble brukt av
pilegrimer i mellomalderen. Det er ikke unaturlig å anta at etablering av Kystpilegrimsleia
og markering av rikssamlingen i Hafrsfjord vil kunne gi gode samarbeidspunkter.

Rogaland Fylkeskommune
Fylkeskommunene har og har hatt en sentral rolle i pilegrimsarbeidet gjennom blant annet
kulturminne- og friluftsforvalterarbeid. RFK vil også framover kunne bidra til god kontakt
opp mot andre aktører innenfor de ulike utviklingsområdene. Andre pilegrimsleder har sett
gode resultater av et trepart-samarbeid mellom kommune, fylkeskommune og RPS. Hver
høst samles fylkeskommuner som er berørt av pilegrimssatsingen til møte med NPS og RPS.
Tett samarbeid med fylkeskommunene har vist seg å gi gode synergier for framtidig
pilegrimsarbeid.
Se ellers avsnitt om finansiering.

Verdiskapning
Begrepet verdiskapning retter seg mot både økonomisk og ikke økonomisk karakter.
Ikke økonomisk verdiskapning kan beskrives som tradisjoner, historisk verdi,
identitetsskaping, pedagogisk verdi, kunnskapsverdi og opplevelsesverdi. Verdiene under
ikke økonomisk forståelse kan på sikt skape økonomiske verdier. Stedene langs
Kystpilegrimsleia kan følgelig virke som positiv lokaliseringsfaktor for nye etableringer
innen overnatting, reiseliv, dagaktiviteter, kortreist mat for å nevne noen få muligheter.
I 2013 bestilte Karmøy kommune en rapport fra Kolofon som het: Utredning omkring og
organisering av det historiske Avaldsnesområdet. Visjonen til Avaldsnes blir i denne rapporten
sitert som blant annet: Avaldsnes skal være et kulturelt kraftsenter.
Avaldsnes peker på et ønske om å være bevisst på merkevarebygging der satsing på kultur
er i sentrum. Ved plassering av RPS på Avaldsnes har aktørene vist at pilegrimsarbeidet er
en viktig målgruppe.
I følge analyse som ble gjennomført av Telemarksforskning i 2019 viser denne en nedgang i
vekst av arbeidsplasser i reiselivssektoren siden 2013. (Saksframlegg Karmøy kommunestyre
10.2.2020 sak 6/20). Satsing på pilegrimsarbeid på Avaldsnes vil føre til styrking av
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merkevarebyggingen og utvikle nye arbeidsplasser innenfor den kulturelle
reiselivsnæringen.
Kontakt med Nordvegen Historiesenter og Opplev Avaldsnes er opprettet. Markering av
prøvedrift av RPS på Avaldsnes ble naturlig gjennomført på Nordvegen Historiesenter.
Vi har også hatt møter rundt planlegging av informasjonstavler. Firma er for tiden i ferd med
å utarbeide tilbud.
Opplev Avaldsnes er positive til mottak av pilegrimer i turistsesongen. De ønsker å tilby
stempel og pilegrimspass til besøkende.
Kirkevergen ved Karmøy kirkelige fellesråd er positiv til lån av tidligere stabbur på
parkeringsplassen ved Olavskirken på Avaldsnes. Pilegrimene vil oppleve det som positivt
hvis de kan ha et eget sted hvor de blir tatt i mot, får nødvendig informasjon i tillegg til pass
og stempel. I forbindelse med anløp av 99 cruiseskip til Haugesund vil turistene bli tatt godt
i mot på flere områder: Nordvegen Historiesenter, Olavskirken og RPS ved stabburet.
På sikt er det et stort ønske om at prestegårdslåven like ved Olavskirken og Historiesenteret
skal kunne tas i bruk til blant annet RPS. Karmøy kommunestyre vedtok kjøp av låven fra
Opplysningsvesenets fond i 2018. I tillegg arbeides det med heving av et godt bevart
skipsforlis ved Gloppeneset. Det er et stort ønske om at skipet også stilles ut i
prestegårdslåven. Tilsammen vil Avaldsnes da kunne tilby nyrenovert Olavskirke fra rundt
1250, restaurerte kongshallruiner fra samme tidsepoke, Nordvegen Historiesenter med
fortellinger om Avaldsnes som Norges eldste kongesete, historisk aktivitetspark for barn og
unge, Bukkøy med friluftsopplevelser og historie samt driftsbygning med blant annet godt
bevart skipsvrak og flott mottak av pilegrimer. Karmøy har mange kvaliteter og
særegenheter. Med reiselivsfyrtårn som Avaldsnes, ligger et stort potensial av internasjonal
interesse som kan benyttes enda bedre ved å videreutvikle aktivitetene.

Merking
God merking og tilrettelegging med informasjonstavler, skal være med og bidra til den gode
pilegrimsopplevelsen, og til større lokal og regional bruk, til fordel for folkehelse og
kulturformidling. Merking av leden, kulturminnene og overnattingstilbudene, vil bli satt i
system ved hjelp av samarbeid med kommunene og frivillige aktører, lag og foreninger.
Det er viktig å utvikle pilegrimsaktiviteten nedenfra. For i det hele tatt å stimulere til
pilegrimsvandring er det aller viktigste godt merkede leder og overnattingsmuligheter.

Overnatting
Et bredt utvalg av tilbydere er allerede registrert på nettstedet til pilegrimsleden.no.
Spesielt pilegrimer som går langt ønsker enkel og rimelig overnatting. Ulike alternativ har
vært undersøkt for å imøtekomme den etterspørselen. Magasingården i Visnes blir brukt til
leirskole i skolemånedene. Det kan se ut til at tilbudet kan være aktuelt for månedene der
skolene ikke gjennomfører skolebesøk. Pilegrimene kan i Visnes benytte seg av bad, felles
kjøkken og oppholdsrom.
Karmøy har godt utvalg i ulike typer overnattingssteder. Det er viktig at Kystpilegrimsleia
knytter seg opp mot aktører som allerede finnes, et eksempel kan være Kystled. Kystled
satser primært på å legge til rette for ikke motorisert ferdsel. Fokus er kystkultur, natur og
friluftsliv. Kystled kan på Karmøy tilby overnatting i gapahuk på Lindøy ved Røyksund.
Kleivå gardscamping på Bokn, Haugaland Gard i Vikedal og Skrabbavikjå opplevelsessenter
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i Hervik kan være tilbydere som også har enkel overnatting og mat med aktiviteter som kan
være interessante for lokale pilegrimer.

Mat
Flere steder langs kysten av Rogaland er det muligheter for å tilby kortreist mat. Smaken av
Vikingland har gjort et tiltak for å fremme lokale matprodusenter. På Haugalandet kan
REKO-ringen tilby utsalg på parkeringsplassen ved Amanda storsenter. Muligheten for å
tenke videre samarbeid med et lite utsalg på Avaldsnes er ikke fremmed.

Skole
Det er ønskelig å innlede samarbeid med skolene i Rogaland i form av pilegrimsvandringer.
Samarbeidet er tenkt å bestå av forarbeid på skolen og pilegrimsvandring med båtskyss på
aktuelle deler av strekningene.
Via pilegrimsarbeid har Den kulturelle skolesekken mulighet til å gi barn og unge utfoldelse
med egne kulturelle aktiviteter. Elever mellom 6 til 19 år er innlemmet i ordningen. Satsinger
fra andre leder som Med føttene styrker vi røttene og Stein i skoen – ild i hjertet gir gode impulser
til videre lokale planer

Kirke
Pilegrimskonfirmant er et av tilbudene det kan være aktuelt å samarbeide med kirken om.
Ungdommene vil da få et undervisningstilbud der største delen av samlingen er ute i friluft.
Besøk til lokale kirker under vandring, båttur, sykkeltur vil være naturlig innhold.

Videreføring og informasjonsspredning
Ved å fokusere på både kulturminner og kulturmiljø samt overnattingssteder, transport og
aktivitet vil en kunne øke næringsutviklingen som er knyttet til pilegrimsaktivteten i
Rogaland. Det er et sentralt mål at Kystpilegrimsleia skal inngå i reiselivssatsingen. Det er
viktig å øke den lokale bevisstheten og engasjementet rundt Kystpilegrimsleia.
NPS har et brukervennlig og godt informativt nettsted, pilegrimsleden.no. Nettstedet ble
fornyet 20.1.2020. Her kan man finne generell informasjon og informasjon om hver led.
Pilegrimer har i tillegg til informasjon på nett, også behov for papirbasert materiell.
Pilegrimene har ikke alltid nettilgang når de er på reise. Guidebøker og kart er fremdeles
flittig benyttet underveis. Nøkkelstedene i Rogaland har vært klar med samarbeid om
brosjyrer, men avventer foreløpig til profilmanual fra NPS er ferdig.
Ansattressurs i 20 % som pilegrimskontakt fra SBD er i sluttfasen med guidebok om
Kystpilegrimsleia.

Utfordringer
Prosjektperioden 1.10.19 til 1.5.20 har en kort tidsramme. Mandatet til pilegrimskoordinator
kan oppsummeres med finansiering og fast drift av Kystpilegrimsleia i Rogaland. Når hoved
leveransene er vedtatt vil framtidig drift være avhengig av nasjonal bevilgning i tillegg til
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tilskudd fra fylke og kommuner. Prosjektet kan måtte avsluttes uten at det er gitt vedtak om
fast drift av Kystpilegrimsleia fordi revidert statsbudsjett behandles etter at prosjektperioden
avsluttes 1.5. Møte med RFK for å avklare mulighet for forskuttering er underplanlegging.

Avslutning
Pilegrimsarbeidet omfatter mange virksomhetsområder. Pilegrimsturer er blitt et stadig mer
populært fenomen. Kjernen er likevel den samme som tidligere: En søken, tett på natur,
kultur og religion. Forventet verdiskapning for en videre satsing har både sosiale, kulturelle,
miljømessige, folkehelsemessige og økonomiske sider ved seg.
Kystpilegrimsleia ønsker å gjøre pilegrimsleden tilgjengelig for så mange som mulig.
Prosjektet viser tydelig at vi har et stort potensiale i Kystpilegrimsleia, i Rogaland og langs
hele Vestlandet.

Men også i vårt eget hjerte
er der hav å seile
der er skoger å gjennomstreife
og ødemarker å gå seg vil i,
og der er veier
som fører til vertshus
eller gudshus.
Alfred Hauge
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Vedlegg 1
Gjennomførte og planlagte aktiviteter i prosjektperioden
• 24. oktober 2019:
Informasjon om Kystpilegrimsleia til ansatte i Den norske kirke i Karmøy
• 14. november 2019:
Markering av prøvedrift av Regionalt pilegrimssenter på Avaldsnes.
• 16.-17. november 2019:
Info-stand under «Jul i Visnes»
• 25. november 2019:
Første arbeidsmøte med nøkkelstedene i Rogaland
• 4.-5. desember 2019
Forum for pilegrimsarbeid ved Nasjonalt Pilegrimssenter.
Innlegg med informasjon om Kystpilegrimsleia.
• 11. januar 2020
Informasjon om Kystpilegrimsleia ved utvidet styremøte på Utstein Pilegrimsgård
• 17. januar 2020
Stormøte ved Historiesenteret på Avaldsnes. Innlegg om Kystpilegrimsleia
• 25. januar 2020
Pilegrimsforum på Utstein pilegrimsgård.
• 28. januar 2020
Informasjon om Kystpilegrimsleia på eldretreff på Ferkingstad
• 11.-13. februar 2020:
Besøk til nøkkelstedene i Rogaland. Fokus på merking, oppdatering av kartspor,
samarbeid med lokale aktører, samarbeid med kommunene,
finansieringssamarbeid mellom kommunene.
• 25.-27. februar 2020
Tema- og forummøte Nasjonalt Pilegrimssenter
• 17. mars 2020
Presentasjon hos formannskapet i Hå
• !8. mars 2020
Presentasjon hos formannskapet i Eigersund
• 30. mars 2020
Presentasjon hos formannskapet i Karmøy
• 1. april 2020:
Medarbeiderdag Karmøy kirkelige fellesråd. Tema: Det hellige rommet – og
vandringen dit.
Innlegg om Kystpilegrimsleia, gjennomføring av kort pilegrimstur.
• 28.-29. april 2020
Forummøte Nasjonalt Pilegrimssenter
• 26.-27. mai 2020:
Pilegrimstur over Karmøy i samarbeid med frivillige og prostidiakon.
• 13.-18. juli 2020:
Pilegrimsferd med Hardangerjakten Caroline af Sandnes.
• 5. september 2020
Seminar: Reiser og pilegrimsmål i middelalderen
Under arbeid: Informasjonstavle på Avaldsnes.
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Vedlegg 2

SAMARBEIDSAVTALE
mellom
Nasjonalt pilegrimssenter, org. nr. 938966397 –
heretter benevnt «NPS»
og
Regionalt pilegrimssenter, sted, [ org. nummer] –
heretter benevnt «RPS».
Nasjonalt pilegrimssenter og Regionalt pilegrimssenter er sammen benevnt
«partene».
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1. Innledning
Et Regionalt pilegrimssenter, som har samarbeidsavtale med NPS, inngår i
nettverket av den statlig finansierte og koordinerte pilegrimssatsingen.
Samarbeidsavtalen regulerer partenes ansvar, myndighet, rettigheter og
forpliktelser i tilknytning til pilegrimssatsingen, og definerer et geografisk
ansvarsområde for det respektive RPS.
Tildelingsbrev og samarbeidsavtaler mellom NPS og RPS skal gi trygghet om
gjensidig forpliktelse for helhetlig drift av pilegrimsleden, herunder ressurser til
finansiering, drift og utvikling. Et RPS kan være et av flere samarbeidende senter
langs en godkjent pilegrimsled, som i dialog med NPS får oppdrag og økonomisk
tildeling definert i et årlig tildelingsbrev.
RPS skal koordinere satsingen i sitt geografisk definerte ansvarsområde. De
primære oppgavene ved et RPS er spesifisert i eget notat, og følger som vedlegg
til avtalen. Ut over de primære oppgavene kan hvert enkelt RPS legge til andre
oppgaver innenfor satsingens hovedretning, og gjennom dette tilpasse arbeidet til
lokale og regionale forhold, behov og muligheter.

2. NPS’ og RPS’ hovedoppgaver
NPS har det overordnede ansvaret for at samarbeidsavtalen oppfylles, og har
ansvar for at samarbeidsavtalen innrettes slik at den bygger opp under felles mål
for pilegrimssatsingen nasjonalt. RPS skal bidra til gjennomføring av
pilegrimssatsingen regionalt i henhold til de oppgaver og forpliktelser som fremgår
av denne samarbeidsavtalen. Jf vedlegg til denne avtalen: RPS hovedoppgaver

3. RPS sitt geografiske ansvarsområde
Et RPS skal være avgrenset til et geografiske ansvarsområde, samtidig som det
forplikter seg til å samarbeide og koordinere sitt arbeid for pilegrimssatsingen, slik
at de tilfredsstiller alle gitte krav og forventninger til å motta statlig støtte i et
nasjonalt nettverk. Følgende avgrensing gjelder for RPS i denne avtalen:

4. Finansiering
NPS tildeling til RPS skal skje på bakgrunn av innsendte virksomhetsplaner og
oppdrag/oppgavebeskrivelser for RPS, jf. pkt. 2 over, og på grunnlag av fremlagte
budsjetter for RPS drift og utvikling. NPS gjør oppmerksom på at det ikke kan
etableres en driftssituasjon som forutsetter en økning i statstilskuddet, da
bevilgningen er gjenstand for vurderinger hvert år i sammenheng med
statsbudsjettet.

5. Rapportering
NPS bestemmer i tildelingsbrevet hvilke rapporteringsrutiner og -krav som skal
gjelde for RPS. Generelt stilles det krav til dokumentasjon av aktiviteter, tiltak,
resultater og effekt, samt krav til regnskap med revisorattestasjon m.v., jf. i denne
sammenheng de retningslinjer for tilskuddsforvaltningen som har fulgt som
årvisse vedlegg til NPS tildelingsbrev. RPS skal kvartalsvis og årlig rapportere til
NPS om status og fremdrift for egen virksomhet. NPS vil videre rapportere status
innpasset i NDRs årsrapport på egnet måte.
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RPS plikter på forespørsel fra NPS å sende fremdrifts-, økonomi-, statistikk- og
annen rapportering, samt gi informasjon som NPS trenger for å lede og ivareta
sine statlige forpliktelser for den nasjonale pilegrimssatsingen.

6. Digital kommunikasjon og markedsføring
RPS og NPS skal samarbeide om strategi for digital kommunikasjon og
markedsføring av pilegrimsarbeidet nasjonalt, regionalt og lokalt. Primært skal
digital kommunikasjon og markedsføring foregå på www.pilegrimsleden.no og
www.stolavways.com
NPS skal utarbeide en overordnet strategi for all pilegrimssatsing nasjonalt og
samarbeid med andre land. NPS skal ha et overordnet ansvar for felles satsing
på digital plattform, og RPS skal bidra med innspill og oppdatering felles
hjemmeside og eventuelle egne sider på sosiale medier.

7. Led koordinator
Det skal opprettes en led koordinator for hver godkjente led, eksempelvis for
Gudbrandsdalsleden og Kystpilegrimsleia. Hver led/lei skal ha sine egne
koordinator for digital kommunikasjon, og dette kan bestå av en til flere personer
tilknyttet leden.
Led koordinator skal ha et informasjons- og veiledningsansvar ovenfor
primærbrukeren: pilegrimen. Led koordinator skal være synlig på ledens
internettside med bilde, navn og kontaktinformasjon, slik at brukeren kan ta
direkte kontakt for ytterligere informasjon eller råd.

8. Varighet
Avtalen gjelder for fire år fra den dato den er undertegnet av begge parter.
Avtalepartene skal møtes en gang hvert år for å drøfte samarbeidet og
forpliktelser med tanke på resultater og videre utvikling av pilegrimssatsingen.
Avtalen kan termineres av begge parter, dersom det oppstår vesentlige endringer
i premissene for drift av et RPS, herunder finansiering, endring av oppgaver,
oppdrag og organisering av pilegrimssatsingen nasjonalt eller regionalt. Det tas
forbehold om statlig finansiering på det årlige statsbudsjettet, og at
samarbeidsavtalen forutsetter tildeling fra departementet.

9. Tvist
Tvist søkes løst gjennom forhandlinger eller frivillig mekling. Lykkes ikke dette,
kan eventuelle tvister forelegges Kulturdepartementet, som tar stilling til hvordan
tvisten skal avgjøres.
Sted, dato:

___________________________
Regionalt pilegrimssenter

_________________________
Nasjonalt pilegrimssenter
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SAKSPROTOKOLL - REGIONALT KYSTPILEGRIMSSENTER
Formannskapet behandlet saken den 04.05.2020, saksnr. 41/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
1. Kommunestyret ønsker å videreføre prosjektet og er positiv til etablering av et regionalt
kystpilegrimssenter på Avaldsnes. Driften av senteret forutsettes medfinansiert av
fylkeskommunen og andre kommuner med nøkkelsteder.

2. I 2020 dekkes den kommunale andelen på kr 125 000 av formannskapet disposisjonsfond.

3. Den økonomiske videreføring av prosjektet - fra 01.01.2021 – innarbeides som en del av
budsjettprosessen for kommende økonomiperiode.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Nina Grødem Lindøe
20/2193

Arkiv: 614 D12 &50
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

04.05.2020
11.05.2020

109/13 - DISPOSISJONSRETT FOSEN BYGDELAG

Rådmannens forslag til vedtak:

1) Karmøy kommunestyre gir Rådmannen fullmakt til å gi disposisjonsrett for
eiendommen gnr. 109 bnr. 13 basert på følgende forutsetninger:
a) Karmøy kommune gir Fosen Bygdelag disposisjonsrett på gnr. 109 bnr. 13 med en
varighet på 20 år.
b) Fosen Bygdelag disponerer eiendommen vederlagsfritt.
c) Arealdisponeringen er i henhold til godkjent kommuneplan, jf. vedlagte
kommuneplankart datert 14.4.2020.
d) Ved evenuell omregulering av området, skal disposisjonsretten vurderes på ny, noe
som kan medføre at disposisjonsretten bortfaller.
e) Disposisjonsretten skal ikke påføre kommunen noen form for utgifter eller
økonomiske forpliktelser.
f) Vedlikehold av området, inkl. gjerdehold, overtas av Fosen Bygdelag i
disposisjonstiden.
g) Avtaleforholdet reguleres iht. tomtefesteloven.

SAKSFRAMSTILLING
Sammendrag av saken:
Fosen Bygdelag har i dag disposisjonsrett på kommunens grunn gnr. 109 bnr.13, som iht.
kommuneplanen er avsatt til barnehage. Bygdelaget har bebygget eiendommen med bygning og
uteareal som per i dag benyttes til barnehagedrift og bygdehus. Gjeldende avtale har en varighet
på 10 år og utgår i mai 2020. Bygdelaget ønsker derfor en fornyelse av disposisjonsretten til 20 nye
år for å kunne ha et lengre perspektiv på de økonomiske påkostningene som tilføres eiendommen
frem i tid.
Fakta/saksopplysninger:
Bakgrunn for saken
Fosen Bygdelag har over en 40 års periode disponert kommunens grunn gnr. 109 bnr. 13. I denne
perioden har bygdelaget utviklet eiendommen med både bygningsmasse og utearealer som har
vært benyttet til skole- og barnehagedrift. I tillegg har eiendommen vært et viktig samlingspunkt
for bygden, herunder vår- og høstfester, St. Hans feiringer, basar og juletilstelninger og lignende.
Per i dag har bygdelaget en 10-årig disposisjonsrett som utgår i mai 2020. I den anledning ønsker
bygdelaget en forlenget disposisjonsrett over eiendommen da eiendommen fortsatt driftes som
barnehage og ønskes for bygden. For at bygdelaget skal kunne utvikle og investere med penger i
eiendommen, er en lengre disposisjonrett nødvendig for å sikre grunnlag for investeringene og
videre drift av eiendommen.
Det foreligger ikke reguleringsplan, men i henhold til kommuneplanen er eiendommen avsatt til
barnehage.
Andre opplysninger
Sektor kultur i Karmøy kommune disponerer ikke og har ingen aktivitet på eiendommen. De har
ingen merknader til forlengelse av disposisjonsretten.
Barnehagesjef i Karmøy kommune støtter forslaget til forlengelse av disposisjonsretten med 20 nye
år.
Rådmannens konklusjon:

På bakgrunn av at Fosen Bygdelag ønsker å fortsette drift av barnehage samt at
kommunen selv ikke ser behov for nytte arealet til eget bruk, ser Rådmannen at
forlengelse av disposisjonsretten til 20 år er positivt for utnyttelse av eiendommen og for
Fosen i seg selv som bygd.

Rådmannen i Karmøy, 14.04.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.

Oversikt over vedlegg:
Situasjonskart datert 14.4.2020
Kart med kommuneplan datert 14.4.2020
Gjeldende disposisjonsrett

Kommuneplan gnr 109 bnr 13
14.04.2020
Målestokk 1:900

Kommuneplan gnr 109 bnr 13
14.04.2020
Målestokk 1:1200

SAKSPROTOKOLL - 109/13 - DISPOSISJONSRETT FOSEN BYGDELAG
Formannskapet behandlet saken den 04.05.2020, saksnr. 42/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1) Karmøy kommunestyre gir Rådmannen fullmakt til å gi disposisjonsrett for eiendommen gnr.
109 bnr. 13 basert på følgende forutsetninger:
a) Karmøy kommune gir Fosen Bygdelag disposisjonsrett på gnr. 109 bnr. 13 med en
varighet på 20 år.
b) Fosen Bygdelag disponerer eiendommen vederlagsfritt.
c) Arealdisponeringen er i henhold til godkjent kommuneplan, jf. vedlagte
kommuneplankart datert 14.4.2020.
d) Ved evenuell omregulering av området, skal disposisjonsretten vurderes på ny, noe som
kan medføre at disposisjonsretten bortfaller.
e) Disposisjonsretten skal ikke påføre kommunen noen form for utgifter eller økonomiske
forpliktelser.
f) Vedlikehold av området, inkl. gjerdehold, overtas av Fosen Bygdelag i disposisjonstiden.
g) Avtaleforholdet reguleres iht. tomtefesteloven.

SAKSPROTOKOLL - TILBAKEFØRING AV DISPOSISJONSRETT FOR
KAIER FRA KARMSUND HAVN
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 28.04.2020, saksnr. 51/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
«1. Kommunestyret vedtar at Kommunale kaier, nevnt under, som frem til nå har inngått i Karmsund
Havn sin disposisjonsrett tilbakeføres til kommunen:



Kopervik – Bredalmenningen



Kopervik- Havnegata



Vea – Storøy



Sævelandsvik – Kommunekaien



Mannes



Åkrehamn – Almenning



Skudeneshavn – Stavakaien



Skudeneshavn – Gamle DS kai



Skudeneshavn – Elvebugrunnen



Skudeneshavn – Torget



Skudeneshavn – Almenning v/ Mørch



Torvastad – Viken

Følgende kaier bekreftes allerede å være overdratt til Karmøy kommune:


Kveiteviken, Torvastad



Åkrehamn – Pirkaien



Åkrehamn – Søndre kai II



Skudeneshavn- Almenning Kanalen

Følgende havner beholdes i Karmsund Havn sin disposisjonsrett:





Åkrehamn – Søndre kai I
Skudeneshavn – Ferjekai II
Skudeneshavn – Loskaien




Bøvågen
Husøy – Bjørgekaien

2. Følgende betingelser skal være oppfylt før overtakelsesforretning gjøres gyldig:

A. Det gjennomføres en felles befaring på alle kaiene med representanter fra Karmsund Havn og
kommunen. Det foretas samtidig en overtakelsesforretning. Det skal for hver kai være tilknyttet et
skjema som viser krav til hvilke tiltak som forutsettes utført. Forutsetningen for overtakelse er at
tiltakene skal være utbedret innen en fastsatt frist. Kaiene skal ha gjennomgått lettere vedlikehold
og være utrustet med tilstrekkelig sikkerhetsutstyr.
Med lettere vedlikehold menes: maling av kantlist og fortøyningsfester, spyling av kai, fendring
med unntak av kaier som er avstengt for fortøyning), rydde kai for løse gjenstander (gammelt
tauverk, boss, mm), sperring på grunn av defekt kai, skilting, rydding i sjø (spesielt Sævik kai).
Av sikkerhetsutstyr inngår: Redningsstiger (må være av tilstrekkelig kvalitet, faste leidere- ikke
kjetting), redningsbøyer, kjetting under kaikant, lys.
B. For kaier som fortsatt skal inngå i Karmsund Havn sin portefølge: Karmsund Havn plikter å gi en
årlig tilbakemelding til kommunen mht status på kai og hva som er utført av drift og vedlikehold.
C. Kaier som overføres til kommunen: KH må varsle sine leietakere og gi oversikt over leietakere til
kommunen. Kommunen sender ut årlig faktura (basert på fremtidige vedtatte satser).
D. Karmøy kommune legger kaiene inn i sitt FDV-system.
3. Rådmannen skal snarest mulig fremlegge en handlingsplan for fremtidig oppgradering og
muligheter for avhending av kaiene. Oppgradering av kaiene skal anføres etter prioritet.

4. Rådmannen kommer tilbake i egen sak for kaiene som Kystverket (nå Rogaland fylkeskommune) har vært
involvert i og som inngår i Karmsund Havn sin portefølge.
Dette gjelder kaiene:


Osneshavn



Veavågen



Ferkingstad

5. Gebyr for leie fastsettes i budsjettprosessen.»

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Hilde Pettersen
19/655

Arkiv: P24
Sign:

Utvalg:
Hovedutvalg teknisk og miljø

Formannskapet
Kommunestyret

Dato:

28.04.2020
04.05.2020
11.05.2020

TILBAKEFØRING AV DISPOSISJONSRETT FOR KAIER FRA KARMSUND HAVN

Rådmannens forslag til vedtak:
«1. Kommunestyret vedtar at Kommunale kaier, nevnt under, som frem til nå har inngått i Karmsund
Havn sin disposisjonsrett tilbakeføres til kommunen:


Kopervik – Bredalmenningen



Kopervik- Havnegata



Vea – Storøy



Sævelandsvik – Kommunekaien



Mannes



Åkrehamn – Almenning



Skudeneshavn – Stavakaien



Skudeneshavn – Gamle DS kai



Skudeneshavn – Elvebugrunnen



Skudeneshavn – Torget




Skudeneshavn – Almenning v/ Mørch

Torvastad – Viken

Følgende kaier bekreftes allerede å være overdratt til Karmøy kommune:



Kveiteviken, Torvastad
Åkrehamn – Pirkaien



Åkrehamn – Søndre kai II



Skudeneshavn- Almenning Kanalen

Følgende havner beholdes i Karmsund Havn sin disposisjonsrett:







Åkrehamn – Søndre kai I
Skudeneshavn – Ferjekai II
Skudeneshavn – Loskaien
Bøvågen
Husøy – Bjørgekaien

2. Følgende betingelser skal være oppfylt før overtakelsesforretning gjøres gyldig:
A. Det gjennomføres en felles befaring på alle kaiene med representanter fra Karmsund Havn og
kommunen. Det foretas samtidig en overtakelsesforretning. Det skal for hver kai være tilknyttet et
skjema som viser krav til hvilke tiltak som forutsettes utført. Forutsetningen for overtakelse er at
tiltakene skal være utbedret innen en fastsatt frist. Kaiene skal ha gjennomgått lettere vedlikehold
og være utrustet med tilstrekkelig sikkerhetsutstyr.
Med lettere vedlikehold menes: maling av kantlist og fortøyningsfester, spyling av kai, fendring
med unntak av kaier som er avstengt for fortøyning), rydde kai for løse gjenstander (gammelt
tauverk, boss, mm), sperring på grunn av defekt kai, skilting, rydding i sjø (spesielt Sævik kai).
Av sikkerhetsutstyr inngår: Redningsstiger (må være av tilstrekkelig kvalitet, faste leidere- ikke
kjetting), redningsbøyer, kjetting under kaikant, lys.
B. For kaier som fortsatt skal inngå i Karmsund Havn sin portefølge: Karmsund Havn plikter å gi en
årlig tilbakemelding til kommunen mht status på kai og hva som er utført av drift og vedlikehold.
C. Kaier som overføres til kommunen: KH må varsle sine leietakere og gi oversikt over leietakere til
kommunen. Kommunen sender ut årlig faktura (basert på fremtidige vedtatte satser).
D. Karmøy kommune legger kaiene inn i sitt FDV-system.
3. Rådmannen skal snarest mulig fremlegge en handlingsplan for fremtidig oppgradering og
muligheter for avhending av kaiene. Oppgradering av kaiene skal anføres etter prioritet.
4. Rådmannen kommer tilbake i egen sak for kaiene som Kystverket (nå Rogaland fylkeskommune) har
vært involvert i og som inngår i Karmsund Havn sin portefølge.
Dette gjelder kaiene:


Osneshavn



Veavågen



Ferkingstad

5. Gebyr for leie fastsettes i budsjettprosessen.»

SAKSFRAMSTILLING
Bakgrunn:
Karmsund Havn har henvendt seg til kommunen med ønske om å tilbakeføre kommunale kaier
som frem til nå har vært i havnevesenet sin disposisjonsrett. I 1999 ble havnesamarbeidet på
Haugalandet tatt opp til behandling i kommunestyret. Eierkommunene på Haugalandet vedtok i
den tid tilnærmet like vedtak i sine kommuner.
I kommunestyrets møte den 15.06.1999, saksnr 0072/99, ble følgende vedtak fattet:
«Karmøy kommunestyre godkjenner det fremlagte forslag til disposisjonsavtale over havne - og kaianlegg,
samt godkjenner det fremlagte forslag til disposisjonsavtale mellom Karmøy kommune og Karmsund
Havnevesen.»
Vedlagt saken fulgte en oversikt på 38 kaier som Karmsund Havn skulle overta
disposisjonsretten på. Hele 38 av 64 kaier i havnens portefølge, var i Karmøy kommune.
I 2016/2017 vedtok eierkommunene i det interkommunale Havnevesenet en ny eierstrategi. Her
fremgikk det at havnen skulle ta en gjennomgang av dagens havneportefølge med mål om å
skille ut de anleggene som er uten strategisk betydning for Karmsund Havns videre utvikling. I
dette ligger å skille ut de anlegg som ikke genererer inntekt og derav har liten betydning for slik
havnedriften opererer i dag.
Som nevnt var det opprinnelig 38 kaier som inngikk i havnesamarbeidet. Etter som årene har gått
har flere falt fra ved salg til private, eller av andre grunner har opphørt som følge av at de ikke
har vært vurdert til å være i de offentliges interesse. Dagens status viser at det er 20 kaier igjen.
Av disse ønsker Karmsund Havn fortsatt å ha disposisjonsretten for 5 kaier.
I brev datert 25.01.2019 fra Karmsund Havn vises det til vedtak i Havnerådet der en anmoder
kommunen å fremme en politisk sak for avklaring av tilbakeføring. Karmsund Havn har
imidlertid ønske om å beholde noen av kaiene.
Kaier som tilbakeføres til Karmøy kommune:

«Havnerådet tilråder Karmøy kommune om at følgende kaier tilbakeføres til Karmøy kommune:


Kopervik – Bredalmenningen



Kopervik- Havnegata



Telegrafbryggen (5/40 deler) – utgår da denne er solgt til private



Vea – Storøy (Sævik kai)



Sævelandsvik – Kommunekaien



Mannes



Åkrehamn – Almenning (ved torget på kaien)



Skudeneshavn – Stavakaien



Skudeneshavn – Gamle DS kai (ved Tåkelurfabrikken)



Skudeneshavn – Elvebugrunnen (ved Råseglarlaget)



Skudeneshavn – Torget




Skudeneshavn – Almenningen v/ Mørch (ved Kiwi)

Torvastad – Viken



Skudeneshavn- Almenning Kanalen *



Åkrehamn – Pirkaien *




Åkrehamn – Søndre kai II *
Kveiteviken, Torvastad*

Av opprinnelig 17 kaier som var opplistet i oversendelsen fra Karmsund Havn, er 1 kai solgt til
private, mens 4 allerede er overtatt til kommunalt vedlikehold. De 4 siste er kaier som
kommunen over tid har praktisert som sine. Det gjenstår med dette 12 kaier som søkes tilbakeført
kommunen, jf side 1.
Følgende kaier ønskes beholdt i Karmsund Havn sin disposisjonsrett:






Åkrehamn – Søndre kai I
Skudeneshavn – Ferjekai II
Skudeneshavn – Loskaien
Bøvågen
Husøy – Bjørgekaien

Kart over kaiene som tilbakeføres Karmøy kommune, 12 stk:
Kopervik Bredalmenningen – 25 m betongkai -3,0-4,5 m dyp

Kopervik, Havnegata – 65 m betongkai - 4,0 – 4,5 m dyp + 32 m trekai (ny) 1,5 – 2,0 m dyp:

Vea, Storøy (Sævikekaien)- 80 m betongkai – 4,0 – 6,0 m dyp:

Sævelandsvik – kommunekaien – 65 m betongkai 1,5 – 2,6 m dyp:

Mannes 16 m betongkai- 1,5-3,8 m dyp:

Åkrehamn, (Kaien på Åkra) Almenning- 92 m betongkai-2,1-5,1 dyp.

Skudeneshavn, Stavakaien: 20 m betongkai – 3,5 – 4,0 m dyp.

Skudeneshavn, Gamle DS kai (tåkelurfabrikken): 50 m stein/betongkai- 1,8 – 3,5 m dyp.

Skudeneshavn , Elvebugrunnen: 15 m betongkai – 2,0 – 2,5 m dyp

Skudeneshavn, Torget: 30 m betongkai 0,8-1,6 m dyp.

Skudeneshavn, Almenningen v/Mørch (Kiwi): 16 m betongkai- 1,8 – 2,0 m dyp.

Torvastad, Viken: 20 m stein/betongkai- 0,8 – 3,0 m dyp. (20 m angis med lys blå farge)
Mørk blå markering utgjør 30 m i tillegg.

Overføring av fiskerihavner fra Kystverket til fylkeskommunen:
I ettertid av arbeidet som Karmsund Havn og kommunen har hatt mht gjennomgang av status,
har Kystverket overført sine anlegg til Rogaland Fylkeskommune. For Karmøy kommunes
vedkommende foreligger det statlige kaier i følgende fiskerihavner:
-

Sandve
Sævelandsvik
Åkra
Ferkingstad
Osneshavn
Veavågen (molokai)

I følge svar fra Kystverket, datert 19.12.2019, har kommunen påtatt seg vedlikeholdsplikt for de 3
siste kaiene, nemlig Ferkingstad, Osneshavn og Veavågen. Samtlige av disse inngår pr i dag i
havnesamarbeidet. Da disse kaiene tidligere ble vurdert som Kystverkets ansvar, er ikke disse

blitt innlemmet i oversikten vi har fått av Karmsund Havn med forslag til tilbakeføring av
disposisjonsretten.
Karmsund Havn har imidlertid nylig i en mail opplyst at de ikke ønsker å beholde
disposisjonsretten for hverken Ferkingstad Havn, Osneshavn eller Veavågen molokai. Da
rettsforholdene er noe uavklart mellom Karmøy kommune, Kystverket/ Rogaland
fylkeskommune og Karmsund Havn har rådmannen valgt å ikke innlemme disse kaiene i denne
saken. Rådmannen vil derfor komme tilbake til dette i egen sak.

Vurdering:
Karmsund Havn har hatt en omfattende jobb med å få en oversikt over kaianleggene. Et arbeid
de har utført i samråd/dialog med Karmøy kommune.
De aktuelle kaiene eies av Karmøy kommune og kommunen kan således ikke nekte å ta drifts -og
vedlikeholdsansvaret tilbake. Problemstillingen dreier seg derfor om i hvilken stand kaiene skal
ha ved tilbakeføringen.
Kaiene ble i sin tid «overlevert» til havnevesenet slik de var, uten videre krav til istandsetting
eller oppgradering. I disposisjonsavtalen som fulgte vedtaket i kommunestyret, står det
imidlertid lite om omfanget/graden av vedlikehold. Det står kun at Havnestyret skal bestemme
hvilke utbedringer som skal skje. Det står heller ikke noe om hva som skal skje ved en eventuell
tilbakeføring av kaiene, herav krav om oppgradering eller tilstandsrapport.
Kommunen på sin sine hadde et ansvar for å fremskaffe en tilstandsrapport ved overtakelse av
kaiene. Dette er ikke fulgt opp. Karmsund Havn bekrefter at vedlikeholdet har vært sporadisk.
Karmsund Havn anbefalte i utgangspunktet at de nevnte kaiene overføres «as-is» tilbake til
kommunen. I dette ligger at kaiene overføres som de er, uten oppgradering eller vedlikehold før
overtakelse. Det vises her til vedtatt eierstrategi fra 2016/2017, samt Havnerådssak 19/18.
Kommunen på sin side etterlyste en dokumentasjon over kaienes tilstand og utførte drifts -og
vedlikeholdstiltak for den perioden Karmsund havn har hatt drifts og vedlikeholdsansvaret (20
år). Da en slik dokumentasjon ikke viste seg å foreligge, bestilte kommunen en tilstandsrapport
av firmaet Petter Rasmussen AS. Bestillingen gikk ut på å få en status på tilstand på selve
kaikonstruksjonen, samt grad av utstyr for sikkerhet og bruk. Kommunen ønsket også en
vurdering på hvorvidt kaienes tilstand skyldes manglende vedlikehold.
Rapporten konkluderte med at de fleste kaiene er i en svært dårlig forfatning. Noen er allerede
sperret av pga dårlig bæreevne, ytterligere flere ble anbefalt sperret. Rapporten konkluderer
videre med at kaienes tilstand er som forventet etter levetiden og de fleste må rehabiliteres for å
kunne ivareta sin funksjon. Dagens tilstand på selve kaikonstruksjonen kan derfor i liten grad
relateres til manglende vedlikehold. På denne bakgrunn finner rådmannen det urimelig å kreve
oppgraderinger av selve konstruksjonsmessig art.
Kommunen har imidlertid stilt krav til at kaiene skal ivareta normkrav til sikkerhet og bruk. Det
er derfor listet opp noen forutsetninger som forventes å være oppfylt i forbindelse med
overtakelsen. Forutsetningene som er foreslått fremgår av forslag til vedtak side 1. Kommunen

har fått bekreftet at dette er forutsetninger Karmsund Havn kan akseptere. Forutsetningene går i
hovedsak ut på at det på kaiene skal utføres lettere vedlikehold og at kaiene skal utrustes med
tilstrekkelig sikkerhetsutstyr. Tiltakene skal gjennomgås og noteres på et skjema på en felles
befaring med representanter fra Karmsund Havn og Karmøy kommune. Det skal settes en frist
for gjennomføring. Formell tilbakeføring av disposisjonsretten skjer når tiltakene er gjennomført.
Statusrapporten for kaiene, utført av firmaet Petter Rasmussen AS skal legges til grunn for
befaringene.

Konsekvens økonomi:
En overtakelse av et så stort omfang av gamle utrangerte kaier, vil klart påvirke det kommunale
budsjettet, både med hensyn til årlig drift og vedlikehold, samt investeringsbudsjetter.
Ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale kaier tilligger sektor for samferdsel
og utemiljø. Dersom sektoren ikke får tilført økte budsjettrammer som følge av økt portefølge, vil
dagens vedlikeholdsetterslep på kommunale veger ytterligere øke. Konsekvensen av dette er
blant annet stengte kaier.
Drift og vedlikehold – årsbudsjett
Drift og vedlikehold av kaier krever ressurser i form av midler og personell. Det å administrere
og etterse utleie av kaier krever jevnlig oppsyn. Det påhviler et ansvar å se til at båter ikke blir
liggende fast over lengre tid uten avtale. Av hensyn til de som betaler leie for båtplass, enten via
båtforeninger eller kommunen, kan ikke enkelte ta seg til rette ved en kommunal kai. Henlagte
eierløse båter kan også fort bli en utilsiktet utgift for kommunen dersom båtene synker mens de
ligger til kai. Dersom båtene ikke har eier er det kommunen (eier av kai) som må ta utgiften med
heving og bortkjøring. Kaiene må inn i kommunens FDV system og følges opp av årlige
enkeltinspeksjoner, samt 3 – og 5 - årlige hovedkontroller. Årlige merkostnader til drift og
vedlikehold for de nevnte 12 kaiene er anslått til ca kr 250.000,-.
Investering - økonomiplan:
Vedlagt tilstandsrapport som kommunen har fått utarbeidet av firma Petter Rasmussen AS,
anslår at dersom alle kaiene skal settes i forsvarlig stand vil det kreve en investering i
størrelsesorden 35 mill. kr. Rehabilitering av kaier er ofte kostnadskrevende tiltak med peler og
betongarbeider i sjø.
Rådmannen ser behov for en gjennomgang av kaiene for å vurdere hvilke kaier som skal
beholdes av kommunen og om noen kan selges og overtas til privat drift. De fleste av kaiene vil
være såkalte allmenninger, det vil si av betydning for at de er åpne for allmennheten og derav
må forbli i det offentliges eie. Noen kaier vil være naturlige småbåtkaier og kunne forvaltes av
båtforeninger etter avtale med Karmøy kommune (fortsatt eies av kommunen men driftes av
båtforeninger, slik det allerede gjøres for mange av kommunens kaier).

Rådmannen ønsker derfor å komme tilbake med en oversikt over bruken når kaiene først formelt
er overtatt av kommunen. Oversikten må samtidig vise en handlingsplan med prioritet for
fremdriften med arbeidet om å oppgradere kaiene.
Konklusjon:
Rådmannen opplever situasjonen med å få tilbake forvaltningsansvaret for 12 gamle kaier som
lite ønskelig. Dessverre ser en ingen andre alternative løsninger.
Rådmannen anbefaler at kommunestyret gir administrasjonen fullmakt til å overta kaiene etter de
forutsetninger som fremgår av saksfremlegget. I dette ligger at kaiene gjennomgår en lettere grad
av vedlikehold og samtidig blir oppgradert med nødvendig sikkerhetsutstyr. Rådmannen legger
vekt på at det er fremkommet enighet med Karmsund Havn når det gjelder vilkår for overtaking.
En tilbakeføring av et så stort antall kaier vil medføre en langsiktig konsekvens ved at det påfører
kommunen et økt vedlikeholdsansvar og derav innvirke på årlige driftsbudsjetter. Dette kan
igjen medføre mindre ressurser til andre oppgaver, herunder vegvedlikehold. En oppgradering
av kaiene vil også påvirke fremtidige investeringsbudsjetter. Med kommunens anstrengte
økonomiske situasjon er det lite hyggelig å få ytterligere økonomiske forpliktelser.
Rådmannen vil komme tilbake med en nærmere avklaring med hensyn til de av kaiene som
Kystverket tidligere har vært involvert i og som pr i dag inngår i havnesamarbeidet. Rådmannen
vil også komme tilbake med en prioritert handlingsplan for oppgradering eller salg av de
tilbakeførte kaiene.

Rådmannen i Karmøy, 16.04.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:





Oversendelse av særutskrift fra Havnerådets møte 06.12.2018- sak 19/18
Forslag til disposisjonsavtale for havne-og kaianlegg som skal inngå i
forvaltningsportefølgen ved utvidelse av Karmsund havnedistrikt. Vedtak i kst
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Oversendelse av særutskrift fra Havnerådets møte 06.12.2018 - SAK 19/18
– for politisk behandling
Viser til særutskrift fra protokoll fra Havnerådets møte den 06.12.2018 i sak 19/18 vedr.
Tilbakeføring av disposisjonsrett – Karmøy kommune, der det av vedt aket fremgår at
havnestyret ber havnerådet tilråde Karmøy kommune om at følgende kaier tilbakeføres til
Karmøy kommune:
-

Kopervik, Bredalmenning
Kopervik, Havnegata
Telegrafbryggen (5/40 -deler)
Vea, Storøy
Sævelandsvik,Kommunekaien
Mannes
Åkrehamn, Almenning
Åkrehamn, Pirkaien
Åkrehamn, Søndre kai II
Skudeneshavn,Stavakaien
Skudeneshavn,Gamle DS kai
Skudeneshavn,Elvebugrunnen
Skudeneshavn,Torget
Skudeneshavn,Almenning v/Mørch
Skudeneshavn,Almenning Kanalen
Torvastad, Viken
Kveiteviken, Torvastad

Sakenoversendes etter dette til Karmøy kommune for politisk behandling. Som vedlegg
følger ogsåHavnerådets sak 19/18 med vedlegg.
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Tore Gautesen
Havnedirektør
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Emne: Oversendelse av særutskrift fra Havnerådets møte 06.12.2018 - SAK 19-18 – for politisk behandling
Hei!
Vennligstse vedlagtebrev vedr. anmodningom politisk behandlingav sakom tilbakeføringav disposisjonsrett– Karmøykommune.
Takontakt dersomdere skulleha noen spørsmåli denneforbindelse.

HEIDI
NYMANN

Forvaltningssjef
ManagementDirector
hsn@karmsund-havn.no

+47 957 44 109

karmsund-havn.no

Karmsund H avn I KS
Havnerådet
Dato: 25 .01.19

SÆRUTSKRIFT
av havnerådets møteprotokoll
Havnerådet i Kar msund Havn IKS avholdt møte den 06 . desember 201 8.
Av i alt 5 stemmeberettigede medlemmer, deltok 5 i behandling av saken.

Sak 19 / 18

Tilbakeføring av disposisjonsretten – Karmøy kommune

Vedtak:
Havnerådet fatter følgende vedtak:
Havnerådet tilråder Karmøy kommune om at følgende kaier tilbakeføres til Karmøy kommune:
-

Kopervik, Bredalmenning
Kopervik, Havnegata
Telegrafbryggen (5/40 -deler)
Vea, Storøy
Sævelandsvik,Kommunekaien
Mannes
Åkrehamn, Almenning
Åkrehamn, Pirkaien
Åkrehamn, Søndre kai II
Skudeneshavn,Stavakaien
Skudeneshavn,Gamle DS kai
Skudeneshavn,Elvebugrunnen
Skudeneshavn,Torget
Skudeneshavn,Almenning v/Mørch
Skudeneshavn,Almenning Kanalen
Torvastad, Viken
Kveiteviken, Torvastad

Havnerådet vedtar å beholde følgende kaier i porteføljen:
Åkrehamn, Søndre kai I
Skudeneshavn,Ferjekai II
Skudeneshavn,Loskaien
Bøvågen
Husøy, Bjørgekaien

Haugesund,25.01.19
Rett utskrift bekreftes:

Tore Gautesen
Havnedirektør

Karmsund Havn IKS
Havnedirektøren
Dato: 15 .11.18

Sak 19 /18 Tilbakeføring av disposisjonsrett – Karmøy kommune
Innledning
I 2000 ble havnesamarbeidet slik vi kjenner det i dag opprettet, og eierkommunene
vedtok tilnærmet like vedtak i respektive kommune - /bystyrer om hvilke eiendommer
som skulle leggesinn i havnens portefølje.
I saksutredningen for kommunene fremgikk det blant annet at “Havnedirektøren har i
sin anbefaling lagt til grunn de anlegg som etter havne – og farvannsloven kan beregnes
å falle inn under kategorien hvor ”kost -ansvar” prinsippet vil råde. Det vil si at
havnevesenet forventer en viss leie/avgiftsflyt over de nevnte kaier, slik at vedlikehold
– og drift skostnad kan dekkes opp på de respektive anlegg”
Enn videre fremgår det: “ Havneadministrasjonen har søkt å unngå de anlegg som har
liten eller ingen betydning for den offentlige havnedrift i dag og for fremtiden.
Tilsvarende har en søkt mot de anlegg som har kvaliteter og potensiale for en fremtidig
havnedrift, enten dette retter seg mot passasjer,fiskeri, gods, industri eller annen
maritim virksomhet”.
Som vedlegg til saksutredningen for kommunene, ble det lagt ved en oversikt over
kaianlegg som havnedirektøren ønsket å ha inn i havnens portefølje. Denne oversikten
følger med som Vedlegg 1 til denne sak. Totalt 64 kaier ble etter dette lagt inn i
havnens portefølje. 1
Eierkommunene vedtok ny eierstrategi i 2016/2017, hvor det klart fremgår at havnen
skal ta en gjennomgangav dagenshavneportefølje med mål om å skille ut de som er
uten strategisk betydning for Karmsund Havns videre utvikling. Det fremkommer som
ganskeklart at en del av de havneanleggenesom ligger i dagensportefølje ikke
genererer in ntekter, og har liten eller ingen betydning for den offentlige havnedrift slik
vi kjenner den i dag.Porteføljen må reduseres, og denne saken er derfor ment som et
ledd i å få redusert porteføljen.
38 av 64 kaier i havnens portefølje, er i Karmøy kommune. Denne saken gjelder
tilbakeføring av disposisjonsretten til kaier i Karmøy kommune. For status i de øvrige
kommunene, vises det til orienteringssak for havnestyret i sak 02/18.
Problemanalyse
Havnen har brukt mye tid og ressurser på å få en oversikt over porteføljen, og dette har
vært gjort i samråd med administrasjonen i Karmøy kommune. Dette har vist seg å
1

Utover dette har KarmsundHavnIKSselveideanleggi Karmøykommunesom ble byggetetter 1992- blant
annet Biomar-kaiene,Eksportkaien,Koralfisk-kaien,Silfaskaien,samt roro-kai på Husøy.Det er ikke foreslått
noen endringerved disseanleggene.

være en svært omfattende jobb, da det viser seg at for en stor del av kaianleggene,har
det vært uklare eiendomsforhold. I dette ligger at eiendommene kan være eiet av
Kystverket, Statens Vegveseneller ogsåprivate eiere. For en del av eiendommene,er
disse umatrikkulerte – noe som betyr at det fremgår ikke av matrikkelen hvem som er
eier , og eiendommen har gjerne uklare grenser. I prosessenhar en derfor valgt å ordne
opp i en del av disse eiendomsforholdene. Eksempelvis har Kopervik Havn gått fra å
være tre gards – og bruksnummer, samt noe umatrikkulert grunn, til å være et gards –
og bruk snummer. Dette gir ryddighet i den videre prosess.
Kystverket er nå i ferd med å overføre statlige fiskerihavner fra Kystverket til
Fylkeskommunen,og de har derfor kartlagt sine havner. På Karmøy har
Kystverket/Statens Havnevesen oppført en rekke fiskeri havneanlegg,og i den
forbindelse har Karmøy kommune påtatt seg vedlikeholdsansvar på blant annet
allmenningskaier noen steder. Ved opprettelsen av havnesamarbeidet,gav Karmøy
kommune vedlikeholdsansvaret over til Karmsund Havn IKS.Nå som Kystverket skal
overføre sine havneanleggtil Fylkeskommunen,vil også disse vedlikeholdsavtalene
opphøre.
Karmsund Havn IKS har med andre ord gjort en omfattende kartleggingsjobb for å
avklare eierforhold på de ulike havneavsnittene. I oversikten nedenfor er alle kaiene
opplistet i den rekkefølgen den fremkommer i oversikten som fulgte med
kommunestyrets sak den 15.06.1999, saksnr. 0072/99 med unntak av følgende kaier
som er tatt ut av porteføljen siden opprettelsen av havnesamarbeidet:
Kai
Kommentar
Kopervik D/S kaien
Eies av Karmsund Havn. Inngår mulig i salg av Kopervik
havn, og dette vil i tilfelle komme som en egen sak.
Stangelandsvågen
Tilbakeført Karmøy kommune i 2017.
Denne kaien ble solgt i 2014.
Stangelandsvågen– liten
nausteiendom,
steinkailinje
Telegrafbryggen
Karmsund H avn eier 30/40 deler, Karmøy kommune eier
5/40 deler. Karmsund Havn ønsker å avhende sin del jfr.
HSAK 39/18 som behandles i Havnerådet i møte
06.12.2018.
Skjersund – Nordstokke
Eies av Kystverket.
Vea, Molokai
Eies av Kystverket.
Vea – Fiskeberg
Det er oppgitt i grunnboken at denne kaien er privat eid.
Sævelandsvik,Nibbekaien Eies av Kystverket.
Otervik – Hebnes
Det er oppgitt i grunnboken at denne kaien er privat eid.
Statens havnevesen(Kystverket) har en tinglyst rettighet
på eiendommen
Sandvehavn/Indre havn
Eies av Kystverket.
Sandvehavn/Ytre havn
Eies av Kystverket.
Ferjekai I
Denne kaien er solgt til Skude Fryseri.
Skudeneshavn–
Denne kaien er solgt.
Midtbøbryggen
Syre steinbrygge
Det er oppgitt i grunnboken at denne kaien er privat eid.
Statens havnevesen(Kystverket) har en tinglyst rettighet

Ferkingstad Havn
Skudeneshavn,Almenning
Osneshavn,Torvastad

på eiendommen. Karmsund Havn informerte i brev til
rådmannen i Karmøy kommune den 07.11.2005 at
havnen anser seg unntatt fra disposisjons– og
ansvarsforhold knyttet til denne kaien.
Denne ble overført til Kystverket i 2012/2013
Eies av Karmsund Havn. Skal avhendes.
Eies av Kystverket.

Som det fremgår av oversikten ovenfor, er det avklart at en del av eiendommene er
privat eide, eller eid av Kystverket. Noen er også avhendet siden opprettelsen av
havnesamarbeidet. Disse kaiene er altså ikke lenger i Karmsund Havn IKS portefølje.
Karmsund Havn IKS har videre hatt en grundig gjennomgangav gjenstående kaier i
porteføljen, for å avgjøre hvilke kaier som genererer inntekter og ikke minst har
betydning for havnedriften slik vi kjenner den i dag.
Den enkelte kai med vurdering følger av oversikten nedenfor. For ytterligere
eiendomsopplysninger og tekniske spesifikasjoner, vises det til Vedlegg 2 – Kaier i
Karmøy kommune.
Kai
Kopervik, Bredalmenning
Kopervik, Havnegata
Telegrafbryggen

Vea, Storøy
Sævelandsvik,
Kommunekaien
Mannes
Åkrehamn, Almenning
Åkrehamn, Pirkaien
Åkrehamn, Søndrekai I
Åkrehamn, Søndrekai II
Skudeneshavn,Ferjekai II
Skudeneshavn,Loskaien
Skudeneshavn,Stavakaien
Skudeneshavn,Gamle DS
kai

Vurdering
Anbefales overført til Karmøy kommune.
Anbefales overført til Karmøy kommune.
Karmsund H avn eier 30/40 deler, Karmøy kommune
eier 5/40 deler. Karmsund Havn ønsker å avhende sin
del jfr. HSAK 39/18 som behandles i Havnerådet i
møte 06.12.2018.
Karmsund Havn ønsker å tilbakeføre
disposisjonsretten for 5/40 deler til Karmøy
kommune, evt. få fullmakt til å avhende 5/40 deler for
kommunen.
Anbefales overført til Karmøy kommune.
Anbefales overført til Karmøy kommune.
Anbefales overført til
Anbefales overført til
Anbefales overført til
Beholdes.
Anbefales overført til
Beholdes.
Beholdes.
Anbefales overført til
rettighet til pullert.
Anbefales overført til

Karmøy kommune.
Karmøy kommune.
Karmøy kommune.
Karmøy kommune.

Karmøy kommune. Må tinglyse
Karmøy kommune.

Skudeneshavn,
Elvebugrunnen
Skudeneshavn,Torget
Skudeneshavn,Almenning
Kanalen
Torvastad, Viken
Kveiteviken, Torvastad
Bøvågen
Husøy, Bjørgekaien

Anbefales overført til Karmøy kommune.
Anbefales overført til Karmøy kommune.
Anbefales overført til Karmøy kommune.
Anbefales overført til Karmøy kommune.
Anbefales overført til Karmøy kommune.
Beholdes.
Beholdes.

De som er tilrådet beholdt, er kaier som ansesav strategisk betydning for Karmsund
Havn IKS å beholde. Kaiene genererer inntekter og har også potensiale for havnens
fremtidige drift.
Kaiene som anbefales overført til Karm øy kommune, er typisk kaier som ansesfor
offentlige allmenninger, og er typisk også mindre havneavsnitt som ikke er av
strategisk betydning for Karmsund Havn å beholde. Dette kan også være havneavsnitt
som det passerbedre å leie ut til småbåtforeninger. Noen av kaiene kan nok også
kommunen vurdere å avhende.
Vedlikehold
Kaiene/havnavsnittene som ble lagt inn i porteføljen ved opprettelsen av
havnesamarbeidet,ble lagt inn «as-is».Det var ikke satt krav til at kaiene skulle være
oppgradert til en viss standard før de ble lagt inn i havnens portefølje. Kaiene var av
varierende kvalitet ved overtakelse.
Det ble ved opprettelsen av havnesamarbeidet utarbeidet en disposisjonsavtale som
skulle regulere gr ensenefor havnedistriktet og daværende kommunale kai/havneanlegg,bakenforliggende areal til offentlige kaier, disposisjons – og
vedlikeholdsansvar samt utbedringer av kaier og havneanlegg,hvilke forskrifter og
bestemmelser som ble lagt til grunn for avtalen, bestemmelser om havneavgifter og
vederlag samt bestemmelser om nyanlegg oppført i havnens regi i kommunen.
Disposisjonsavtalen sa imidlertid lite om status på vedlikehold eller alder på kaien.
Dessverre har nok heller ikke avtalen blitt fulgt opp med tanke på kartlegging av
hvilket bakenforliggende areal som skulle medfølge, hvilke rettigheter som lå til
eiendommen, samt også avklaringer om egentlige eierforhold.
Siden porteføljen ble overtatt av havnen, har det blitt utført sporadisk vedlikehold av
kaiene. For de kaiene som det har vært mye aktivitet på, har det ogsåblitt utført mer
vedlikehold, enn på kaier med lite aktivitet. Noen kaier med lite aktivitet er dermed i
noen tilfeller nå blitt avsperret som følge av kaiens tilstan d.
Kaier som det har vært en del aktivitet på, kan også være i dårlig stand. Dette har nok
vært på bakgrunn av den store mengden kaier i porteføljen, som har gjort at man måtte
ha prioritere strakstiltak og de med størst behov for vedlikehold først.

Det er nå utarbeidet en egen vedlikeholdsplan som kategoriserer kaiene etter hvilket
behov de har for vedlikehold eller oppgradering. Ved å redusere porteføljen, vil man
derfor nok oppleve at de gjenværende kaiene i porteføljen vil få et løft de nærmeste
årene.
Havnedirektørens kommentarer og konklusjon:
Eierkommunene vedtok ny eierstrategi i 2016/2017, hvor det klart fremgår at havnen
skal ta en gjennomgangav dagenshavneportefølje med mål om å skille ut de som er
uten strategisk betydning for Karmsund Havns videre utvikling . Denne saken er første
trinn i en slik prosess,og det leggesopp til tilsvarende prosesser i våre andre
eierkommuner i løpet av 2019.
Det anbefales at kaiene i porteføljen overføres «as-is» tilbake til kommunen. I dette
ligger at havneavsnittene overføres som de er, uten oppgradering eller vedlikehold før
overtakelse. All dokumentasjon som er innhentet om kaiens status på eierforhold,
re ttigheter, vedlikeholdsbehov og potensielle interessenter til kaien – både for utleie
eller salg – vil selvsagt overføres kommunen ved en tilbakeføring av disposisjonsretten.
Det er ønskelig at havnerådet behandler denne saken før jul, slik at saken kan
behandles politisk i Karmøy kommune på vårparten 2019.
Sakenble behandlet i Havnestyret,som sak 51-18, med følgendeenstemmigevedtak:
Vedtak:
Havnestyret ber Havnerådet tilråde Karmøy kommune om at følgende kaier tilbakeføres til
Karmøy kommune:
- Kopervik, Bredalmenning
- Kopervik, Havnegata
- Telegrafbryggen (5/40 -deler)
- Vea, Storøy
- Sævelandsvik,Kommunekaien
- Mannes
- Åkrehamn, Almenning
- Åkrehamn, Pirkaien
- Åkrehamn, Søndre kai II
- Skudeneshavn,Stavakaien
- Skudeneshavn,Gamle DS kai

- Skudeneshavn,Elvebugrunnen
- Skudeneshavn,Torget
- Skudeneshavn,Almenning v/Mørch
- Skudeneshavn,Almenning Kanalen
- Torvastad, Viken
- Kveiteviken, Torvastad
Havnestyret vedtar å beholde følgende kaier i portef øljen:
- Åkrehamn, Søndre kai I
- Skudeneshavn,Ferjekai II
- Skudeneshavn,Loskaien
- Bøvågen
- Husøy, Bjørgekaien

Forslag til vedtak:
Havnerådet tilråde r Karmøy kommune om at følgende kaier tilbakeføres til Karmøy
kommune:
-

Kopervik, Bredalmenning
Kopervik, Havnegata
Telegrafbryggen (5/40 -deler)
Vea, Storøy
Sævelandsvik,Kommunekaien
Mannes
Åkrehamn, Almenning
Åkrehamn, Pirkaien
Åkrehamn, Søndre kai II
Skudeneshavn,Stavakaien
Skudeneshavn,Gamle DS kai
Skudeneshavn,Elvebugrunnen
Skudeneshavn,Torget
Skudeneshavn,Almenning v/Mørch
Skudeneshavn,Almenning Kanalen
Torvastad, Viken
Kveiteviken, Torvastad

Havnerådet vedtar å beholde følgende kaier i porteføljen:
- Åkrehamn, Søndre kai I
- Skudeneshavn,Ferjekai II
- Skudeneshavn,Loskaien
- Bøvågen
- Husøy, Bjørgekaien

Tore Gautesen

Heidi S.Nymann

Havnedire ktør

Forvaltningssjef

Kaier i Karmøy
kommune
Eiendomsopplysninger og teknisk
spesifikasjon

06.11.2018
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Innledning
I henhold til møte i kommunestyret i Karmøy kommune den 15.06.1999,
saksnr. 0072/99, ble det fattet følgendevedtak:
Karmøy kommunestyre godkjenner det fremlagte forslag til
disposisjonsavtale over havne – og kaianlegg, samt godkjenner det
fremlagte forslag til disposisjonsavtale mellom kommunen og
Karmsund Havnevesen.
I saksutredningenfremgår det at “ Havnedirektørenhar i sin anbefaling lagt
til grunn de anlegg sometter havne– og farvannslovenkan beregneså falle
inn under kategorien hvor ”kost-ansvar” prinsippet vil råde. Det vil si at
havnevesene
t forventer en vissleie/avgiftsflyt over de nevntekaier, slik at
vedlikehold– og driftskostnad kan dekkesopp på de respektiveanlegg” .
Enn videre fremgår det: “ Havneadministrasjonenhar søkt å unngå de anlegg
somhar liten eller ingen betydning for den offentlige havnedrift i dag og for
fremtid en.Tilsvarendehar en søkt mot de anlegg som har kvaliteter og
potensialefor en fremtidig havnedrift, enten dette retter segmot passasjer,
fiskeri, gods,industri eller annenmaritim virksomhet”.
Det fremheves ogsåat havnedirektøren ikke ønsket en større portefølje enn
det som fulgte av vedlagt liste, da kostnaden med å håndtere en slik
portefølje ville bryte med de prinsipper som leggestil grunn i havne – og
farvannsloven (kostnadsansvarsprinsippet).
I avslutningen av saken fremgår det følgendeav rådmannenskommentar:
“ Rådmannener av den oppfatning at det forslaget somnå foreligger er et
fornuftig utgangspunkt,men at det etter hvert som det nye selskapethøster
erfaring, vil væreaktuelt å ta opp porteføljen med den enkeltekommunefor
eventuellejusteringer”.
Vedlagt saken fulgte en oversikt med totalt 39 kaier, som Karmsund Havn
IKS skulle overta disposisjonsretten på. Det ble ogsåfremlagt en
disposisjonsavtaleder det ble regulert grensenefor havnedistriktet og
nåværendekommunale kai-/havneanlegg,bakenforliggendeareal til
offentlige kaier, disposisjons – og vedlikeholdsansvar samt utbedringer av
kaier og havneanlegg,hvilke forskrifter og bestemmelser som ble lagt til
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grunn for avtalen, bestemmelserom havneavgifter og vederlag samt
bestemmelser om nyanleggoppført i havnens regi i kommunen.
I ettertid har det vist segat det har vært en del uklarheter i forhold til
disposisjonsavtalen som ble inngått. Det har blant annet vist seg at for en
del av kaiene er det uklare eiendomsforhold. Noen har vist segå ha private
eiere.
Det har ogsåvært en del uklarheter vedrørende hvem som har vært
ansvarlig for vedlikeholdet på kaiene. Karmsund Havn har utført
vedlikehold, men på noen av kaiene,har ogsåKarmøy kommune utført
vedlikehold og bestilt inspeksjoner.
Bruken av kaiene har ogsåendret seg.Mangeav kaiene ansessom
uhensiktsmessige,både fordi de ikke lenger blir brukt på sammemåte som
tid ligere, men ogsåfordi noen av dem er i dårlig forfatning og har måttet
sperres av.
Bakgrunnen for at det nå blir laget en oversikt over kaiene i kommunen, er
for å få en gjennomgangav standard på kaiene,få avklart eierforhold og å få
avklart vedlikeholdsansvaret.Karmsund Havn ønsker ogsåå redusere
porteføljen i tråd med vedtatt eierstrategi for selskapet.
Karmøy er den eierkommunen med flest kaier i porteføljen. I
utgangspunktet er dette naturlig, med tanke på at en stor del av næringen
på Karmøy innbefatter fiskeri, industri eller annen maritim virksomhet.
Karmsund Havn har endret karakter siden selskapetsoppstart i 1999. Fra å
være et selskapsom startet med å forvalte havnedistriktet, har havnen nå
ogsåblitt en aktør som har muligheten til å utvik le havneområder.
Husøy har et stort potensiale.Ved å videreutvikle HaugesundCargo
Terminal kan Husøybli Vestlandetsnye storhavn, og et naturlig
logistikknutepunkt.
For å nå denne målsettingen, er det svært viktig for havnen å redusere
porteføljen. Hvordan man eventuelt skal oppnå dette resultatet, må
avklares med Karmøy kommune som eier storparten av kaiene. Det er
derfor viktig at kommunen ogsåtar stilling til hvilke kaier det er viktig at
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kommunen beholder, og hvilke det er viktig for kommunen at havnen
beholder i sin portefølje.
I oversikten nedenfor er alle kaiene opplistet i den rekkefølgen den
fremkommer i oversikten som fulgte med kommunestyrets sak den
15.06.1999,saksnr. 0072/99 med unntak av følgendekaier som allerede er
tatt ut av porteføl jen:
Kai
Kopervik D/S kaien
Stangelandsvågen
Stangelandsvågen– liten
nausteiendom,
steinkailinje
Telegrafbryggen

Skjersund – Nordstokke
Vea,Molokai
Vea– Fiskeberg
Sævelandsvik,Nibbekaien
Otervik – Hebnes
Sandvehavn/Indre havn
Sandvehavn/Ytre havn
Ferjekai I
Skudeneshavn–
Midtbøbryggen
Syre steinbrygge

Ferkingstad Havn
Skudeneshavn,Almenning
Osneshavn,Torvastad

Kommentar
Eies av Karmsund Havn. Inngår mulig i salg av Kopervik
havn, og dette vil i tilfelle komme som en egensak.
Tilbakeført Karmøy kommune i 2017.
Denne kaien ble solgt i 2014.
Karmsund Havn eier 30/40 deler, Karmøy kommune eier
5/40 deler. Karmsund Havn ønsker å avhendesin del jfr.
HSAK39/18 som behandlesi Havnerådet i møte
06.12.2018.
Eies av Kystverket.
Eies av Kystverket.
Det er oppgitt i grunnboken at denne kaien er privat eid.
Eies av Kystverket.
Det er oppgitt i grunnboken at denne kaien er privat eid.
Statenshavnevesen(Kystverket) har en tinglyst rettighet
på eiendommen
Eies av Kystverket.
Eies av Kystverket.
Denne kaien er solgt til SkudeFryseri.
Denne kaien er solgt.
Det er oppgitt i grunnboken at denne kaien er privat eid.
Statenshavnevesen(Kystverket) har en tinglyst rettighet
på eiendommen.Karmsund Havn informerte i brev til
rådmannen i Karmøy kommune den 07.11.2005 at
havnen anser segunntatt fr a disposisjons – og
ansvarsforhold knyttet til denne kaien.
Denne ble overført til Kystverket i 2012/2013
Eies av Karmsund Havn. Skal avhendes.
Eies av Kystverket.
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Kopervik - Bredalmenning

Gnr./bnr.: 58/63
Eier: Karmøykommune
Rettigheter:
Størrelse kai: 25 m.betongkai– 3.0 . 4,5 m. dypg.
Type kai/eiendom: Servicekai.

Inspeksjon kaier:
Veidekke– dykkerinspeksjonsrapport10.02.2014:Observasjoner
:
- Elementerav betong:Bakveggunder/over vann: OK:Mur ujevn steinblokk på fylling.
Murt bakveggmed støptedragere.
- Elementerav betong:Dragere av betong:NB: Samtligedragere har kraftig
rustsprengningi bunn og i sidearmering.
- Elementerav betong:Undersidekaidekke:NB: Mye korrosjon med rustsprengi den østre
delen.
- Elementerav tre: Annet:Synligerester av gammelt treverk i dekkeog dragere.
Vurdering fra Karm sund Havn IKS: Anbefalesoverført til Karmøykommune.
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Litt inntekter i form av fiskere somhar årsavtaler1 på leie av kai.

Årsavtaler: 2800 kr for rett til å leggetil alle kaier i KHSportefølje.3600 kr gir rettigheter for fast plasspå
en spesifikkkai.
1

6

Kopervik - Havnegata

Gnr./bnr.: 58/66 og del av 58/84, 58/85, 58/467 og 58/476
Eier: Karmøykommune
Rettigheter:

Størrelse kai: 65 m. betongkai – 4,0 – 4,5 m dypg./32 m. trekai – 1,5-2,0 m. dypg.
Type kai/eiendom: Fiskebåterog servicekai./ Fritidsbåter.
Inspeksjon kaier:
SafeControls inspeksjoni tidsrommet 01.10.2013til 25.02.2014:
I SafeControl sin rapport benevntsomKoppervikkai Vågen.Det er ikke observertskade
med betydning for bæreevne.Sikkerhetener svekketgrunnet dårlige redningsstigerog
mangel på redningsstiger.Estimert utbedringskostnad: Kr. 30 000,Veidekke– dykkerinspeksjonsrapport10.02.2014:Observasjoner
:
- Elementerav betong: Søyler/peler:NB: Kraftig korrosjon over/under vann
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Vurderi ng fra Karmsund Havn IKS: Anbefalesoverført til Karmøykommune.Litt
inntekter i form av fiskere somhar årsavtaler2 på leie av kai.

Årsavtaler: 2800 kr for rett til å leggetil alle kaier i KHSportefølje.3600 kr gir rettigheter for fast plasspå
en spesifikkkai.
2
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Kopervik - Telegrafbryggen

Gnr./bnr.: 59/131
Eier: Felleseie:KarmsundHavn IKSeier 30/40 deler, Karmøykommuneeier 5/40 deler,og
private eier 5/40 deler.
Rettigheter:

Størrelse kai: 27. m. murt steinkai – 1,5 – 3 m dypg.
Type kai/eiendom: Fritidsbåter.
Inspeksjon kaier:
Vurdering fra Karmsund Havn IKS: Uegnetgrunnet manglendetilkomst. Karmsund
Havn IKSer i prosessmed å selgesin del av kaien.
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Vea- Storøy

Gnr./bnr.: 2/144
Eier: Karmøykommune
Rettigheter:
Størrelse kai: 80 m. betongkai.– 4 – 6 m dypg.
Type kai/eiendom: Fiskerikai.
Inspeksjon ka ier:
SafeControls inspeksjoni tidsrommet 01.10.2013til 25.02.2014:
Det er observertskadersom medførernedsatt bæreevneog trafikksikkerhet på kaien.
Hovedbjelkerog pilarer av stål er kraftig angrepet av korrosjon,noe somkan medføre
svekketstyrke i konstruksjonen.Pilarer i betong har noe forvitring. Det ble ogsåobservert
punktvis avskallinger og armeringskorrosjoni kaidekket.Frontbjelken har
forvitringsskader og armeringskorrosjon.Slitelagetbør rengjøres/ryddes.Det anbefaleså
etablere nye redningsstigerpå kaien. Grunnetmangealvorlige skaderknyttet til kaiens
bæreevneanbefalesdet å gjennomførespesialinspeksjonsnarestfor å kartlegge
skadeomfangetgrundig og for å kunne kommemed forslag til utbedringstiltak og priser.
Estimert utbedringskostnad: Ikke estimert.
Vurdering fra Karmsund Havn IKS: Anbefalesoverført til Karmøykommune.
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Sævelandsvik- kommunekaien

Gnr./bnr.: 12/290
Eier: Karmøykommune
Rettigheter:
Størrelse kai: 65 m. betongkai.-1,5 – 2,6 m. dypg.
Type kai/eiendom: Fiskeri/off. kai.
Inspeksjon kaier:
SafeControls inspeksjoni tidsrommet 01.10.2013til 25.02.2014:
Det er ikke observertskaderav umiddelbar betydning for bæreevne.Men det er observert
korrosjon og noe deformasjoni pilarer. Hovedbjelker,frontbjelke og tverrbærere har
avskallinger og armeringskorrosjon.Kantlist på kaien er for lav og ny bør etableres.Kaien
mangler redningsstigerog det er bare en redningsbøye.Redningsstigerog redningsbøye
bør etableressnarest.Estimert utbedringskostnad: kr. 140 000,Vurdering fra Karmsund Havn IKS: Anbefalesoverført til Karmøykommune.
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Mannes

Gnr./bnr.: 11/134
Eier: Karmøykommune
Rettigheter:
Størrelse kai: 26 m. betongkai – 1,5 – 3,8 m. dypg.Tomtearealca. 360 m2.
Type kai/eiendom: Fiskeri/off.kai.
Inspeksjon kaier:
Vurdering fra Karmsund Havn IKS: Anbefalesoverført til Karmøykommune.
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Åkrehamn - Almenning

Gnr./bnr.: Umatrikkulert grunn (torget på Åkra)
Eier:
Rettigheter:
Størrelse kai: 92 m. betongkai – 2,1 – 5,1 m. dypg.
Type kai/eiendom: Alm. Off.kai.
Inspeksjon kaier:
SafeControls inspeksjoni tidsrommet 01.10.2013til 25.02.2014:
I SafeControl sin rapport benevntsomØyavegenkai. Det ble ikke observertskaderav
betydning for bæreevne.Kantlist er deformert, korrodert og for lav, dennebør skiftesut
med ny. Det mangler 4. stk redningsbøyer,disseskadene/manglenemedførernedsatt
trafikk/personsikkerhet. Det ble ogsåobservertarmeringskorrosjon/korrosjon i kaiens
pilarer og hovedbjelkeri akse0-1 og 2-3. Estimert utbedringskostnad: Kr. 220 000,Vurdering fra Karmsund Havn I KS:Anbefalesoverført til Karmøykommune.Litt
inntekter i form av fiskere somhar årsavtaler3 på leie av kai.

Årsavtaler: 2800 kr for rett til å leggetil alle kaier i KHSportefølje.3600 kr gir rettigheter for fast plasspå
en spesifikkkai.
3
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Åkrehamn - Pirkaien

Gnr./bnr.: 15/375
Eier: Karmøykommune
Rettigheter: Karmøykommunehar en avtale med Åkrehamnsmåbåtforeningsomløper
frem til 01.05.2028.
Størrelse kai: 110 m. betongkai,2,0 – 4,3 m. dypg.
Type kai/eiendom: Alm. Off.kai/fiskeri.
Inspeksjon kaier:
SafeControls inspeksjoni tidsrommet 01.10.2013til 25.02.2014:
I SafeControl sin rapport er kaien benevntsomStrandavegen kai. Det ble ikke observert
skaderav betydning for bæreevne.Redningsstigenepå kaien er korroderte, deformerte og
lite synlige.Dissebør derfor skiftesut med 6 stk. nye stiger for å ivareta sikkerhetenpå
kaien. Estimert utbedringskostnad: Kr. 90 000,Vurdering fra Karmsund Havn IKS: Anbefalesoverført til Karmøykommune.
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Åkrehamn - Søndrekai I

Gnr./bnr.: 15/685 (nord og vestsidenav kaien)
Eier: Karmøykommune
Rettigheter:
Størrelse kai: 224 m. betongkai – 5,1 – 5,9 m dypg.
Type kai/eiendom: Alm. Off.kai/fiskeri.
Inspeksjon kaier:
SafeControls inspeksjoni tidsrommet 01.10.2013til 25.02.2014:
I SafeControlsrapport kalt Naustabergkai. Det ble ikke observertskadermed betydning
for bæreevne.Det ble observertnoe sprekkdannelsei hovedbjelker,samt
armeringskorrosjoni bjelker og pilarer av betong.Kantlisten er for lav, det mangler også2
stk. redningsbøyerog 9 stk. redningsstiger.De eksisterenderedningsstigeneer korroderte,
deformerte og har bruddskader.Estimert utbedringskostnad: kr. 720 000,Vurdering fra Karmsund Havn IKS: Beholdesi KHsportefølje.
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Åkrehamn - Søndrekai II

Gnr./bnr.: 15/685 (østsidenav kaien)
Eier: Karmøykommune
Rettigheter: Festeavtale om redskapsbod/sjøbodmed ÅkrehamnRedskapsnaustAS– til
31.12.2039.Karmøykommunehar en avtale med Åkrehamnsmåbåtforeningsomløper
frem til 01.05.2028.
Størrelse kai: 70 m. tre/betongkai – 1,5- 2,0 m dypg.
Type kai/eiendom: Fritidsbåter etc.
Inspeksjon kaier:
SafeControls inspeksjoni tidsrommet 01.10.2013til 25.02.2014:
Er inkludert i rapporten om Søndrekai I.
Vurdering fra Karmsund Havn IKS: Anbefalesoverført til Karmøykommune.
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Skudeneshavn- Ferjekai II

Gnr./bnr.: 57/26 , 57/554 og umatrikkulert
Eier: Karmøykommune
Rettigheter:
Størrelse kai: 100 m. betongkai – 5,2 – 5,9 m. dypg.
Type kai/eiendom: Ferje/godskai.
Inspeksjon kaier:
SafeControls inspeksjoni tidsrommet 01.10.2013til 25.02.2014:
Det er ikke observertskadermed umiddelbar fare for bæreevne,men det er en god del
armeringskorrosjoni helekonstruksjonen.Det må påregnesstore vedlikeholdskostnaderi
fremtiden. Sikkerhetener noe svekketpga. få bøyerog stiger, samt noen defektestiger.
Estimert utbedringskostnad: kr. 200 000,Veidekke– dykkerinspeksjonsrapport10.02.2014: Observasjoner
:
- Grunnenunder vann: Erosjonog/eller undergraving av elementer:NB: bakveggen
mellom veggskiver.Åpning til fylling ca. 160 cm.
- Elementerav betong:Andre vegger/veggelementer:Liten avskalling på 2 punkter der
kaiskjørt er lagt ned (rust).
- Elementerav betong:Søyler/peler:NB: Betongsøylerjfr. pkt. “annet”
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- Elementerav betong:Skjørt: NB: Under skjørt mellom beggskiverer det utvask.Område –
fra til. Reperasjonog inn mot fjell til fergebås.
- Elementerav betong:Dragere av betong:Kun små rustflekker.
- Elementerav betong:Undersidekaidekke:Ok ny del med søylekai.NB: Eldre del av kai
har mye rustsprengningmed avskalling og synlige armering.
- Elementerav betong:Annet: NB: Betongsøyle80*150 cm ved gamle kai somholder oppe
en betongvegg/drager.Dennehar mye utvask i bunn, med synligefjellbolter ned mot bunn
ca. 70 cm.Betongsøyleover vann 40*50 har noe rustsprengningmed synlig fjellbolt.
Vurdering fra Karmsund Havn IKS: Beholdesi KHsportefølje.
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Skudeneshavn- Loskaien

Gnr./bnr.: 57/26 /Umatrikkulert
Eier: Karmøykommune
Rettigheter:
Størrelse kai: 58 m betongkai – 4,9 – 5,9 m. dypg.
Type kai/eiendom: Res.ferjekai/gods/industrikai/ventekai.
Inspeksjon kaier:
Veidekke– dykkerinspeksjonsrapport10.02.2014:Serapport fra ferjekaien – rapporten
omfatter ogsåloskaien.
Vurdering fra Karmsund Havn IKS: Beholdesi KHsportefølje.
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Skudeneshavn- Stavakaien

Gnr./bnr.: 57/600
Eier: Karmøykommune
Rettigheter:
Størrelse kai: 15 m. betongkai – 3,5 – 4,0 m. dypg.
Type kai/eiendom: Ventekai.
Inspeksjon kaier:
Vurdering fra Karmsund Havn IKS: Anbefalesoverført til Karmøykommune.Det må i
tilfelle gis en tinglyst rett til offentlig bruk av pullert.
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Skudeneshavn- GamleDSkai

Gnr./bnr.: 57/611
Eier: Karmøykommune.Anskaffetav midler generert av gamle SkudeneshavnHavnevesen.
Rettigheter:
Størrelse kai: 50 m. stein/betongkai – 1,8 – 3,5 m. dypg.
Type kai/eiendom: Småbåt/off.kai.
Benevnt som: Tåkelurfabrikken.
Inspeksjon kaier:
SafeControls inspeksjoni tidsrommet 01.10.2013til 25.02.2014:
Kaien er i dårlig stand,spesielti de områdenesomdet er betongdekkemed pilarer under
(akse2-8). Dette området bør sperresav slik at kjøretøyer ikke kan kommeut på kaiens
betongdekke.Det er bare en stige i akse7-8, det anbefalesen stige til i akse2. Kaien er i så
dårlig forfatning at rehabilitering er ulønnsom,kaien bør byggesny, derfor ingen prising.
Vurdering fra Karmsund Havn IKS: Anbefalesoverført til Karmøykommune.

29

30

Skudeneshavn
- Elvebugrunnen

Gnr./bnr.: 57/582
Eier: Karmøykommune.
Rettigheter:
Størrelse kai: 15 m. betongkai – 2,0 – 2,5 m. dypg.
Type kai/eiendom: Småbåt/off.kai.Kaiareal og veggrunn
Benevnt som: Råseglarlaget
Inspeksjon kaier:
SafeControls inspeksjoni tidsrommet 01.10.2013til 25.02.2014:
I SafeControl sin rapport benevntsomAndersenbryggaSkudeneshavn.
Det er ikke
observertskadermed betydning for bæreevne,men kaidekkelot segikke inspiseregrunnet
gjenståendeforskaling. Trafikksikkerheteer svekketda det mangler redningsbøye,og
stigen er av ymsekvalitet og bør væremin en meter under lavestevannstand.Estimert
utbedringskostnad: Kr. 50 000,Vurdering fra Karmsund Havn IKS: Anbefalesoverført til Karmøykommune.
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Skudeneshavn- Torget

Gnr./bnr.: Umatrikkulert grunn. (i nærhet av 57/133)
Eier:
Rettigheter:
Størrelse kai: 30 m. betongkai – 0,8 – 1,6 m. dypg.
Type kai/eiendom: Småbåt/off.kai.
Inspeksjon kaier:
SafeControls inspeksjoni tidsrommet 01.10.2013til 25.02.2014:
I SafeControlsrapport er kaien benevntsom Selvåg kai. Det er ikke observertskadermed
betydning for bæreevne.Sikkerhetener noe svekketgrunnet stige i vest har defektetrinn
og det mangler en redningsbøye.Estimert utbedringskostnad: kr. 20 000,Vurdering fra Karmsund Havn IKS: Anbefalesoverført til Karmøykommune.
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Skudeneshavn- Almenning v/Mørch

Gnr./bnr.: Umatrikkulert grunn (i nærhet av 57/167).
Eier:
Rettigheter:
Størrelse kai: 16 m. betongkai – 1,8 – 2,0 m. dypg.
Type kai/eiendom: Småbåt/fiskeri/off.kai.
Inspeksjon kaier:
Vurdering fra Karmsund Havn IKS: Anbefalesoverført til Karmøykommune.
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Skudeneshavn- Kanalen

Gnr./bnr.: 57/617
Eier: Karmøykommune
Rettigheter:
Størrelse kai: 42 m. steinkai – 2,0 – 2,5 m. dypg.
Type kai/eiendom: Småbåthavn+ 1000 kvm areal tillegg
Inspeksjon kaier:
Vurdering fra Karmsund Havn IKS: Anbefalesoverført til Karmøykommune.
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Torvastad - Viken

Gnr./bnr.: 140/100
Eier: Karmøykommuneeier kaien, men det gjenstår jordskifte på grensene.
Rettigheter:
Størrelse kai: 20 m. stein/betongkai – 0,8 – 3,0 m. dypg.
Type kai/eiendom: Småbåt/off.kai.
Inspeksjon kaier:
SafeControls inspeksjoni tidsrommet 01.10.2013til 25.02.2014:
I SafeControl sin rapport benevntsomStorasundkai.Det er observertskaderog mangler
som medførernedsatt bæreevneog trafikksikkerhet på kaien. Steinfyllingeni akse0-1 har
rast ut, noe som medførerbrudd, setningeri kaidekkeog slitelaget. Landkar i akse1-2 har
utvasking av betong,dette gjelder ogsåpilarer. Dette er skadersompåvirker kaiens
bæreevne.Tverrrbærerehar avskalling og armeringskorrosjon.Kantlisten er for lav og ny
bør etableres.Det er ike redningsstigerpå kaien og dette bør etableressnarest.Grunnet
mangealvorlige skaderknyttet til kaiensbæreevneanbefalesdet å gjennomføreen
spesialinspeksjonfor å kartlegge skadenegrundigere,og for å kunne kommemed
utbedringstiltak og priser. Kaien var delvisstengt for kjøretøy på inspeksjonstidspunktet.
Spesialinspeksjon
anbefalesSNAREST.
Estimert utbedringskostnad: Kr 0,Vurdering fra Karmsund Havn IKS: Anbefalesoverført til Karmøykommune.
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Torvastad - Kveiteviken

Gnr./bnr.: 131/4 7 – del av kai på 131/12
Eier: Karmøy kommune/ Hilmar Martin Eide
Rettigheter: Kommunenhar tinglyst servitutt på 131/12: Allemannsretten,rett til å
bygge,vedlikeholdeog føre tilsyn med turveier og lysstolpermed tilhørende ledningsnetttil
allmenn bruk over gnr/bnr 131/12. Gjelderi 40 år fra ferdigstilling av anleggene.
Størrelse kai: Betongkai.
Type kai/eiendom: Off.kai– transport til Feøy.
In speksjon kaier:
SafeControls inspeksjoni tidsrommet 01.10.2013til 25.02.2014:
Det er ikke observertskader med betydning for bæreevne.Sikkerhetener noe svekket
grunnet kort stige og lav kantlist. Estimert utbedringskostnad: Kr. 15 000,Vurdering fra Karmsund Havn IKS: Anbefalesoverført til Karmøykommune.
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Avaldsnes- Bøvågen

Gnr./bnr.: Del av 146/2. Umatr ikkulert.
Eier:
Rettigheter: NorBetongFerdigbetonghar leieavtalemed KIH om rett til bruk av offentlig
kaianlegg.Avtalen kan gjensidigsiesopp med 6 månedersvarsel.
Størrelse kai: 42 m. betongkai – 4,0 m – 6,5 m dypg.
Type kai/eiendom: Industrikai/godskai
Inspeksjon kaier:
Vurdering fra Karmsund Havn IKS: Beholdesi KHsportefølje.
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Husøy- Bjørgekaien

Gnr./ bnr.: 86/54
Eier: Karmøy kommune.
Rettigheter:
Størrelse kai: 72 m. betongkai – 9,4 m. dypg.
Type kai/eiendom: Industri/godskai/ventekai. Offentlig.
Inspeksjon kaier:
Vurdering fra Karmsund Havn IKS: Beholdesi KHsportefølje.
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Tilstandsvurdering av diverse mindre kaianlegg i
Karmøy kommune

Petter J. Rasmussen AS for Karmøy kommune
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Bakgrunn
Karmøy kommune vurder overtakelse av sentrale havnearealer som i dag disponeres av
havnevesenet flere steder i Karmøy kommune. Dette sammenfaller med Karmsund Havn IKS
har planer om å avvikle sin virksomhet på disse lokasjonene.
Petter J. Rasmussen AS er engasjert av Karmøy kommune for å utføre en overordnet
tilstandsvurdering av 12 kaier i kommunen.
Tilstandsrapporten skal fastslå tilstanden kvaliteten på bæresystemet og øvrige elementer og
peke på utfordringer og kostnader en kan forvente ved en eventuell overtakelse av arealene.

Gjennomføring
Rapporten er basert på en visuell kontroll av kaiene og i noen tilfeller er det benyttet båt men
uten bruk av dykker så kontrollen er dermed noe begrenset.
Den utførte inspeksjonen har som formål å gi et overordnet inntrykk av konstruksjonens
tilstand på befaringstidspunktet.
Til vurderingen er det ikke fremskaffet dokumentasjon eller tegninger av kaien, det foreligger
heller ingen dokumentasjon på utbedrings tiltak eller utført vedlikehold utover det som er
registrert på befaring.
JS Dykkerservice har utført dykkerinspeksjoner av kai på Storøy (Sævik). Almeninng i
Åkrehamn 03.10.19 og Bredalmenningen i Kopervik 12.02.14.
Ellers er det utført flere dykkerinspeksjoner av Safe Control i tidsrommet 01.10.2013 og
25.02.2014 som er benyttet i vurderingene av tilstand

Generelt:
Det bør etableres et periodisk overvåknings- og vedlikeholdsprogram for å ivareta integriteten
og bæreevnen til betong- og trekonstruksjonene i kaianlegg. På den måten kan en ha kontroll
over tilstanden, i tillegg til å planlegge vedlikeholdet på en god måte. Inspeksjon hvert 5 år
anses som tilstrekkelig for å kunne oppdage skader i god tid. Er det større skader eller kritiske
mangler som oppdages bør det vurderes om en bør ha hyppigere inspeksjoner.
Etter utført befaring kan det tyde på at det i liten eller ingen grad er utført periodisk
vedlikehold av stål og betongkonstruksjoner gjennom kaienes levetid.
Den største årsaken til skader på betongkonstruksjoner er klorid-indusert korrosjon av
armering. Klorider fra sjøen har trengt seg inn til armeringen og satt i gang rustprosessen.
Bakenforliggende årsaker kan være lav betongkvalitet, for liten betongoverdekning eller
forskalingsfeil.
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1. Kaianlegg ved Bredalmenningen
Kopervik

Konklusjon
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet etter levetiden og må
rehabiliteres med nye peler og påstøp på eksisterende dekke for å unngå at kaiene kollapser i havet og
kai arealene går tapt.
Kostnadsbildet avhenger av hvilket formål en vurderer som mest hensiktsmessig for områdene, og
hvilken grad en har mulighet til å investere i reetablering av kaianlegget.
Det etableres nå boligbebyggelse i dette området og det vil det være mest gunstig at kaien kun
fungerer som trafikkårer for mennesker (strandpromenade) og ikke for kjøretøy.
Kaien er i dag sperret for all ferdsel med bygge-gjerder og skilt.

Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge bransjen
generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid. Som nevnt er dimensjonerende levetid
overskredet for kaien på området. Det er ikke iverksatt et tilstrekkelig program for å forlenge levetiden
til betongkonstruksjonene i løpet av den dimensjonerende levetiden.
Budsjettpris rehabiliteringskostnad: Kai Bredalmenningen Kopervik
Nyer peler og betongdekke: 8 000.- kr. eks mva/m2
Kai Bredalmenningen: 170m2 X 8 000,- = 1 360 000.- kr. eks mva.
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2.
Kaianlegg ved Havnegata i
Kopervik

Konklusjon
Kai 1 Betongkai 1985:
Kaien er oppbygd med sirkulære betongsøyler støpt i stålrør, front og bak-drager av betong med
betongdekke.
Vi har ikke oppdaget rustsprengning på noen betong konstruksjoner eller alvorlige rustskader heller
ingen store sprekker eller annen alvorlige skader.
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet etter levetiden,
og trenger kun generelt vedlikehold og periodisk overvåkning ca. hvert 5 år.
Beregnet levetid på denne type konstruksjon er 50 år, rest levetid ca. 34 år
Kai 2 Betongkai før 1964:
Kaien er oppbygd med stålsøyler med på støp, front og bak-drager av betong med betongdekke.
Ifølge dykkerrapport er fylling dragere og søyler OK
Etter denne inspeksjonen er anbefalingen at det utføres inspeksjon med dykker og periodisk
overvåkning og generelt vedlikehold.
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Kai 3 Trekai 1985
Det er registrert flere tre dragere som er kraftig angrepet av råte, disse må byttes ut snarest.
Det anbefales at det etableres ny trekai og at konstruksjonen og forankring vurderes etter at
eksisterende dekke er demontert.
Det bør settes opp fysisk sperring.

Økonomi
Ny trekai 3: 25m
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge bransjen
generelt.
Budsjettpris: Anslått kostnad nytt tredekke, dragere og skjørt i størrelsesorden 250 000 kr eks mva.
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3.
Vea Storøy

Konklusjon
Generelt:
Kai 1 er bygget før 1955 og del 2 er bygget etter 1964
Etter denne inspeksjonen samt dykkerinspeksjon utført av JS Dykkerservice 03.10.2019 og Safe
Control 11.12.13 er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet etter levetiden og må
rehabiliteres som beskrevet nedenfor.
Kai arealet som ikke er på fast grunn bør sperres av for biltrafikk og kun være tilgjengelig for
personbelastning.
Det bør også utføres en opprydning av sjøbunn ifølge dykkerrapport fra JS Dykkerservice.

Dykkerinspeksjon utført av JS Dykkerservice 03.10.2019
Tiltak/utbedring
Fendere som mangler bør erstattes.
Kantlist med skade bør repareres.
Opprydning på bunn bør utføres.
Betongsøyler må forskales og støpes på ny fra bunn og over skadenivå/flomål.
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Jernbaneskinner/peler må kontrolleres for å få tilstand på bæreevne av kaien samt jernbaneskinner
som tverr dragere.
Frontskjørt av tre bør utbedres eller byttes ut med fendere.
På grunn av kraftig korrosjon/brudd på peler og dragere av jernbaneskinner så er det svekket styrke
i kaien.
Samtlige søyler har støpefeil og dermed liten kontakt med fjell så det er svekket styrke i søylene.
Spesialkompetanse bør anslå styrke/bære evne.

Tiltak: kai 1 og 2
Kaien er bygget opp hovedsakelig med jernbaneskinner som søyler med unntak av arealet i vest som
står på betongsøyler.
Samtlige betongsøyler har støpefeil og liten kontakt med fjell, jernbaneskinne søylene ha kraftig
korrosjon, brudd og har svært svekket styrke.
På bakgrunn av dette anbefales det at hele kai arealet rehabilitering med nye peler og dekkepåstøp

Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge bransjen
generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid. Som nevnt er dimensjonerende levetid
overskredet for kaien på området. Det er ikke iverksatt et tilstrekkelig program for å forlenge levetiden
til stål og betongkonstruksjonene i løpet av den dimensjonerende levetiden.
Budsjettpris rehabiliteringskostnad:
Nyer peler og betongdekke: 12 000.- kr. eks mva/m2
Kai 1 og 2 Storøy Vea: 480m2 X 12 000,- = 5 760 000.- kr. eks mva.
Arealet er noe usikker da kaien ikke er inspisert på undersiden
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4.
Kaianlegg i Sævelandsvik kommunekai

Konklusjon
Generelt:
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet etter levetiden og må
rehabiliteres med nye peler og påstøp på eksisterende dekke innen 5 - 10 år.
Tiltak:
Den delen av kaien som er fundamentert på pilarer av stål bør sperres for biltrafikk og kun være
tilgjengelig for personbelastning.
Det må monteres redningskjetting i underkant av skjørt og eksisterende rednings bøyer erstattes med
ny som er komplett med kasteline.
Kai er fundamentert på jernbaneskinner av stål og har begrenset gjenstående levetid, og det bør
planlegges for bygging av ny kai innen 5 - 10 år.
Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge bransjen
generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid. Som nevnt er dimensjonerende levetid
overskredet for kaien på området. Det er ikke iverksatt et tilstrekkelig program for å forlenge levetiden
til stål og betongkonstruksjonene i løpet av den dimensjonerende levetiden.
Budsjettpris rehabiliteringskostnad:
Nyer peler og betongdekke: 12 000.- kr. eks mva/m2
Kai Sævelandsvik: 285m2 X 12 000,- = 3 420 000.- kr. eks mva.
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5.
Kaianlegg på Mannes
Manneshamn

Konklusjon
Generelt:
Kaien bærer preg av manglende vedlikehold over lengre tid.
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet etter levetiden
og det må etableres ny kai.
Tiltak:
Kaianlegget er i tilknytning til vegnettet og har ingen begrensning som gjelder last, kaien er i
dag sperret for all ferdsel med bygge-gjerder.
Det anbefales at det etableres ny kai
Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge bransjen
generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid. Som nevnt er dimensjonerende levetid
overskredet for kaien på området.
Budsjettpris ny kai:
Ny komplett kai med betongdekke stålkjerne/betongpilarer: 23 000.- kr. eks mva/m2
Kai Mannes: 85m2 X 23 000,- = 1 955 000.- kr. eks mva.
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6.
Åkrehamn Almenning

Konklusjon
Generelt:
Kai 1 mot nord:
Den delen av kaien er bygget med blokk av naturstein og ser ut til å være stabil uten større
setninger ifølge bilder er denne delen av kaien fra før 1889.

Kai 2 og 3 mot øst og vest:
Denne delen av kaien er en betongkai med pilarer av jernbaneskinner og kantlist av jernbane
skinne.
Etter denne inspeksjonen samt dykkerinspeksjon utført 03.10.19 av JS Dykkerservice er
konklusjonen at kaiene må rehabilitering med nye peler og nytt dekke/påstøp. Inntil dette er
utført bør kaien området være avsperres av.
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Tiltak:
Det anbefales at kai 2 og 3 rehabiliteres med nye peler og dekke, inntil dette er utført bør
kaien sperres for kjøretøy og kun være tilgjengelig for personbelastning.

Dykkerinspeksjon utført av JS Dykkerservice 03.10.2019
Tiltak/Utbedring
Kantlist av jernbaneskinner bør byttes ut.
Deformert leider bør byttes/repareres.
På grunn av korrosjon på peler og dragere av jernbaneskinner så er det til dels svekket styrke i
kaiene.
Spesialkompetanse bør anslå styrke/bære evne.

Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge
bransjen generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid. Som nevnt er dimensjonerende
levetid overskredet for kaien på området. Det er ikke iverksatt et tilstrekkelig program for å
forlenge levetiden til stål og betongkonstruksjonene i løpet av den dimensjonerende levetiden.
Budsjettpris rehabiliteringskostnad:
Nyer peler og betongdekke: 12 000.- kr. eks mva/m2
Åkra Almenning: 300m2 X 12 000,- = 3 600 000.- kr. eks mva.
Arealet er noe usikker da kaien ikke er inspisert på undersiden
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7.
Stavakaien Skudeneshavn

Konklusjon
Generelt:
Det er tydelige sprekker i hoveddragere og eksponert og korrodert underkant armering i dekker, og
dragere. Det anbefales å etableres et nytt bæresystem for kaien, alternativt må kaien rives.
Manglende redningsutstyr må monteres som stige, redningsbøye og redningskjetting.

Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge bransjen
generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid. Som nevnt er dimensjonerende levetid
overskredet for kaien på området.
Budsjettpris ny kai:
Ny komplett kai med betongdekke stålkjerne/betongpilarer: 23 000.- kr. eks mva/m2
Ny kai: 83 m2 X 23 000,- = 1 909 000.- kr. eks mva.
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8.
Gammel DS kai Skudeneshavn

Konklusjon
Kai mot vest: Den delen av kaien er bygget som en blokkmurskai og ser ut til å være stabil
uten større setninger.
Kai mot øst:
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er så dårlig at dem må rives og
det må etabler ny kai.

Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge
bransjen generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid. Som nevnt er dimensjonerende
levetid overskredet for kaien på området.
Budsjettpris ny kai øst:
Ny komplett kai med betongdekke stålkjerne/betongpilarer: 23 000.- kr. eks mva/m2
Ny kai : 165m2 X 23 000,- = 3 795 000.- kr. eks mva.
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9.
Skudeneshavn Elvebugrunnen

Konklusjon
Generelt:
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet på denne type kai og
alder.
Tiltak:
Det må monteres redningskjetting i underkant av skjørt redningsstige og rednings bøye.
Gammel forskaling under kaien må demonteres og pilarer og kaien må inspiseres av dykker.
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10.
Skudeneshavn
Torget

Konklusjon
Tiltak:
Det bør utføres en inspeksjon av pilarer og bak drager samt kaiens underside innen 2-3 år for
å kartlegge tilstanden
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11.
Skudeneshavn Almenning v/Mørch

Konklusjon
Generelt:
Den dimensjonerende levetid er overskredet for denne type kaien, det er heller ikke iverksatt
et tilstrekkelig program for å forlenge levetiden til stål og betongkonstruksjonene i løpet av
den dimensjonerende levetiden.
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet på denne type
kai og alder.
Tiltak:
Det bør utføres en inspeksjon av pilarer og bakmur samt kaiens underside for å kartlegge
tilstanden.
Kaien må enten rehabiliteres eller rives, dette avhenger av hvilke tilstand pelene, dekke og
fundamenter har.
Det må monteres redningskjetting i underkant av skjørt og redningsstige.

Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge
bransjen generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid.
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Budsjettpris rehabiliteringskostnad:
Nyer peler og betongdekke: 12 000.- kr. eks mva/m2
Rehab: Kai Almenningen v/Mørch : 67m2 X 12 000,- = 804 000.- kr. eks mva.
Budsjettpris ny kai:
Ny komplett kai med betongdekke stålkjerne/betongpilarer: 23 000.- kr. eks mva/m2
Ny kai: 67 m2 X 23 000,- = 1 541 000.- kr. eks mva.
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12.
Kai Torvastad i Viken

Konklusjon
Generelt:
Det må etableres et periodisk overvåknings- og vedlikeholdsprogram for å ivareta
integriteten og bæreevnen til betong- og trekonstruksjonene i kaianlegg. På den måten kan
en ha kontroll over tilstanden, i tillegg til å planlegge vedlikeholdet på en god måte.
Inspeksjon hvert 5 år anses som tilstrekkelig for å kunne oppdage skader i god tid. Er det
større skader eller kritiske mangler som oppdages bør det vurderes om en bør ha hyppigere
inspeksjoner.
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet på denne type
kai og alder.
Tiltak:
Det bør utføres en inspeksjon av pilarer og bakmur samt kaiens underside for å kartlegge
tilstanden.
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Østre del av kaien må enten rehabiliteres eller rives, dette avhenger av hvilke tilstand pelene,
dekke og fundamenter har. (dykkerundersøkelse)
Vestre del av kaien som har utrasing av blokkmur må rives og bygges opp på nytt.
Det må monteres redningskjetting i underkant av skjørt og en redningsstige i tillegg til den som er i
vest.
Det må etableres ny kantlist da eksisterende er for lav.

Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge
bransjen generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid.
Budsjettpris rehabiliteringskostnad av Vestre del av kai på blokk mur:
Demontering og montering av blokkmur
Nytt støpt 70m 2 dekke komplett med tillegsytstyr som kantlist og fendring
Komplett : 70m2 X 12 000,- = 840 000.- kr. eks mva.
Budsjettpris ny kai Øst på pilarer:
Ny komplett kai med betongdekke stålkjerne/betongpilarer: 23 000.- kr. eks mva/m2
Ny kai: 50 m2 X 23 000,- = 1 150 000.- kr. eks mva.
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Bakgrunn
Karmøy kommune vurder overtakelse av sentrale havnearealer som i dag disponeres av
havnevesenet flere steder i Karmøy kommune. Dette sammenfaller med Karmsund Havn IKS har
planer om å avvikle sin virksomhet på disse lokasjonene.
Kaien på eiendommen GNR/BNR 57/??? (Almenning) benyttes i dag av fritids og fiskebåter
Petter J. Rasmussen AS er engasjert av Karmøy kommune for å utføre en overordnet
tilstandsvurdering av 12 kaier i kommunen. Tilstandsrapporten skal benyttes i evalueringen om
kommunen skal overta eiendommen.
Tilstandsrapporten skal fastslå tilstanden kvaliteten på bæresystemet og øvrige elementer og peke på
utfordringer og kostnader en kan forvente ved en eventuell overtakelse av arealene.

Bilde 1.
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Gjennomføring
Rapporten beskriver resultater fra en visuell kontroll over vannskorpa ble utført av Petter J.
Rasmussen AS 3. og 23 september 2019
Den utførte inspeksjonen er en visuell inspeksjon av kaiens tilstand og har som formål å gi et
overordnet inntrykk av konstruksjonens tilstand. Bildet 1,2,3 og 4viser situasjonen på
befaringstidspunktet.
Til vurderingen er det ikke fremskaffet dokumentasjon eller tegninger av kaien, det foreligger heller
ingen dokumentasjon på utbedrings tiltak eller utført vedlikehold utover det som er registrert på
befaring.
Bilde 2.
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Historiske bilder fra kai Almenningen v/Mørch i Skudeneshavn
Kaiområdet ligger i Skudeneshavn i skjermet farvann og benyttes sporadisk av større og mindre
fritids og fiskefartøy.
Bildene under er hentet fra Norge i bilder og viser utviklingen i området
fra 1964-2011.
Foto fra .1964 (Norge i bilder) før dagens kai er bygget

Foto fra 2011(Norge i bilder)
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Bilde fra 1960 (betongkai ser ut til å være etablert)
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Dagens tilstand
Byggeår: før 1960
Lengde: 16m
Dybde: 1,8-2,0
Rednings bøyer: 1
Kantlist: Rustfritt stål. (benyttes til fortøyning ref. bilde 7)
Fortøyning: 1 stk. gammel innstøpt ring ellers benyttes kantlist.
Fendring: 0 ref. bilde 1.
Dekke/slitelag: Betong, større riss i betongdekke tyder på svikt i konstruksjon.
Pilarer: Stål jernbaneskinne, korrosjon, redusert tverrsnitt (bør undersøkes av dykker)
Redningsstiger: 0
Redningskjetting: Mangler i sin helhet
Til vurderingen er det ikke fremskaffet armerings tegninger eller annen dokumentasjon av
oppbygging, og det har ikke vært mulig å kontrollere den faktisk kapasitet.
Bakmur er etablert av steinfylling og noe betong i midtre seksjon, fyllingen i bakkant ser ut til å være
ustabil og det er større riss i dekke (ref. bilde 6) samt setninger i asfaltert areal innenfor kai dekke.
Det tyder på at kaiene er bygget før 1960 og er bygget opp med dekke og frontdrager i betong, bak
mur er murt med naturstein. Det er benyttet stålpilarer av jernbaneskinne som bærer preg av kraftig
korrosjon og har og redusert tverrsnitt og nedsatt bæreevne.
Kaianlegget er i tilknytning til vegnettet og har ingen begrensning vedrørende last, kaien bør sperres
for trafikk.
Det mangler i dag tilstrekkelig redningsutstyr som redningsstige som rekker 1 m nedenfor laveste
astronomiske tidevann (LAT), og redningskjetting som skal være montert i underkant av skjørt.
Kaien er ikke utstyrt med fendere, ref. bilde 1.
Bilde 3. Ståldrager i underkant dekke
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Konklusjon
Generelt:
Det må etableres et periodisk overvåknings- og vedlikeholdsprogram for å ivareta integriteten og
bæreevnen til betong- og trekonstruksjonene i kaianlegg. På den måten kan en ha kontroll over
tilstanden, i tillegg til å planlegge vedlikeholdet på en god måte. Inspeksjon hvert 5 år anses som
tilstrekkelig for å kunne oppdage skader i god tid. Er det større skader eller kritiske mangler som
oppdages bør det vurderes om en bør ha hyppigere inspeksjoner.
Den dimensjonerende levetid er overskredet for denne type kaien, det er heller ikke iverksatt et
tilstrekkelig program for å forlenge levetiden til stål og betongkonstruksjonene i løpet av den
dimensjonerende levetiden.
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet på denne type kai og
alder.
Tiltak:
Det bør utføres en inspeksjon av pilarer og bakmur samt kaiens underside for å kartlegge tilstanden.
Kaien må enten rehabiliteres eller rives, dette avhenger av hvilke tilstand pelene, dekke og
fundamenter har.
Det må monteres redningskjetting i underkant av skjørt og redningsstige.

Bilde 4. Under kai
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Bilde 5. under kai (ut vasskling av bakmur)

Bilde 5. pilar, tverrsnitt ser ut til å være sterkt redusert på grunn av korrosjon.
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Bilde 6. riss i kai dekke

Bilde 7. Det er setninger i grunn som tyder på utvasking av fylling
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Bilde 8. Det er setninger i grunn som tyder på utvasking av fylling

Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge
bransjen generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid.
Budsjettpris rehabiliteringskostnad:
Nyer peler og betongdekke: 12 000.- kr. eks mva/m2
Rehab: Kai Almenningen v/Mørch : 67m2 X 12 000,- = 804 000.- kr. eks mva.
Budsjettpris ny kai:
Ny komplett kai med betongdekke stålkjerne/betongpilarer: 23 000.- kr. eks mva/m2
Ny kai: 67 m2 X 23 000,- = 1 541 000.- kr. eks mva.
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Bakgrunn
Karmøy kommune vurder overtakelse av sentrale havnearealer som i dag disponeres av
havnevesenet flere steder i Karmøy kommune. Dette sammenfaller med Karmsund Havn IKS har
planer om å avvikle sin virksomhet på disse lokasjonene.
Kaien på eiendommen GNR/BNR 141/46-100 (Almenning) benyttes i dag av fritids og fiskebåter
Petter J. Rasmussen AS er engasjert av Karmøy kommune for å utføre en overordnet
tilstandsvurdering av 12 kaier i kommunen. Tilstandsrapporten skal benyttes i evalueringen om
kommunen skal overta eiendommen.
Tilstandsrapporten skal fastslå tilstanden kvaliteten på bæresystemet og øvrige elementer og peke på
utfordringer og kostnader en kan forvente ved en eventuell overtakelse av arealene.

Bilde 1. fra vest mot øst, setninger i fundamentering
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Gjennomføring
Rapporten beskriver resultater fra en visuell kontroll over vannskorpa ble utført av Petter J.
Rasmussen AS 3. september 2019
Den utførte inspeksjonen er en visuell inspeksjon av kaiens tilstand og har som formål å gi et
overordnet inntrykk av konstruksjonens tilstand. Bildet 1,2,3 og 4viser situasjonen på
befaringstidspunktet.
Til vurderingen er det ikke fremskaffet dokumentasjon eller tegninger av kaien, det foreligger heller
ingen dokumentasjon på utbedrings tiltak eller utført vedlikehold utover det som er registrert på
befaring.
Bilde 2. fra sør og nord/vest
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Historiske bilder fra kai i Viken på Torvastad
Bildene under er hentet fra Norge i bilder og viser utviklingen i området
fra 1964-2017.
Foto fra .1964 (Norge i bilder) før dagens kai er bygget

Foto fra 2017(Norge i bilder)

Bilde fra 1955 (Krambu Oliviahuset i Vikjå)
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Bilde 3. Steinfylling er rast ut på deler av kaien
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Dagens tilstand
Byggeår: før 1960
Lengde: 59m
Dybde: 0,8-3,0
Rednings bøyer: 1
Kantlist: stål. For lav
Fortøyning: diverse pullerter av stål.
Fendring: gummidekk. bilde 1.
Dekke/slitelag: Betongdekke, større riss og settninger tyder på svikt i konstruksjon/grunnforhold.
Pilarer: Betong og fylling,
Redningsstiger: 1 bør supplere med 1 til
Redningskjetting: Mangler i sin helhet
Til vurderingen er det ikke fremskaffet armerings tegninger eller annen dokumentasjon av
oppbygging, og det har ikke vært mulig å kontrollere den faktisk kapasitet.
Vestre deler av kaien er utført i en kombinasjon med tørrmurt stein og betongdekke.
Fundamenteringsprinsipp er ukjent, men antatt grove steinmasser og/eller fjell enkelte steder.
Det er observert utrasing av steinfyllingen flere plasser som medfører brudd og setninger i kaiplaten.
Østre del av kaien er bygget på pilarer av betong og landkar av betong/stein med betongdekke, ifølge
inspeksjon utført av Safe Control 12.12.13 er det observert mange alvorlige skader knyttet til
bæreevne og de anbefaler det gjennomføre en spesialinspeksjon snarest.
Kaier er utstyrt med fenderverk, kantlister, redningsbøyer og stige. Kaiene har kantlister av
Jernbaneskinner og firkantrør boltet til betongdekke, samt diverse pullerter av stål.
Som fenderverk på kaien er det påhengte gummidekk, med kjetting oppheng festet til kaidekke og
kantlister.
Bilde 4. Mangler kantlist
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Bilde 5. redningsbøye

Konklusjon
Generelt:
Det må etableres et periodisk overvåknings- og vedlikeholdsprogram for å ivareta integriteten og
bæreevnen til betong- og trekonstruksjonene i kaianlegg. På den måten kan en ha kontroll over
tilstanden, i tillegg til å planlegge vedlikeholdet på en god måte. Inspeksjon hvert 5 år anses som
tilstrekkelig for å kunne oppdage skader i god tid. Er det større skader eller kritiske mangler som
oppdages bør det vurderes om en bør ha hyppigere inspeksjoner.
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet på denne type kai og
alder.
Tiltak:
Det bør utføres en inspeksjon av pilarer og bakmur samt kaiens underside for å kartlegge tilstanden.
Østre del av kaien må enten rehabiliteres eller rives, dette avhenger av hvilke tilstand pelene, dekke
og fundamenter har. (dykkerundersøkelse)
Vestre del av kaien som har utrasing av blokkmur må rives og bygges opp på nytt.
Det må monteres redningskjetting i underkant av skjørt og en redningsstige i tillegg til den som er i
vest.
Det må etableres ny kantlist da eksisterende er for lav.
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Bilde 5. riss og setninger i dekke

Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge
bransjen generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid.
Budsjettpris rehabiliteringskostnad av Vestre del av kai på blokk mur:
Demontering og montering av blokkmur
Nytt støpt 70m 2 dekke komplett med tillegsytstyr som kantlist og fendring
Komplett : 70m2 X 12 000,- = 840 000.- kr. eks mva.
Budsjettpris ny kai Øst på pilarer:
Ny komplett kai med betongdekke stålkjerne/betongpilarer: 23 000.- kr. eks mva/m2
Ny kai: 50 m2 X 23 000,- = 1 150 000.- kr. eks mva.
Bilde 6. Steinfylling er rast ut på deler av kaien
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Fra dykkerinspeksjon Safe Control 12.12.13
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Bakgrunn
Karmøy kommune vurder overtakelse av sentrale havnearealer som i dag disponeres av
havnevesenet flere steder i Karmøy kommune. Dette sammenfaller med Karmsund Havn IKS har
planer om å avvikle sin virksomhet på disse lokasjonene.
Kaien på eiendommen GNR/BNR 58/63 er i dag avsperret for trafikk, men kaien benyttes av
fritidsbåter og mindre fiskefartøy. (ref. bilde 1 og 2)
Petter J. Rasmussen AS er engasjert av Karmøy kommune for å utføre en overordnet
tilstandsvurdering av 12 i kommunen. Tilstandsrapporten skal benyttes i evalueringen om kommunen
skal overta eiendommen.
Tilstandsrapporten skal fastslå tilstanden kvaliteten på bæresystemet og øvrige elementer og peke på
utfordringer og kostnader en kan forvente ved en eventuell overtakelse av arealene.

Bilde 1.
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Gjennomføring
Rapporten beskriver resultater fra en visuell kontroll over vannskorpa ble utført av Petter J.
Rasmussen AS 3.september 2019 samt rapport fra dykkerinspeksjon utført av JS Dykkerservice
26.05.16
Den utførte inspeksjonen er en visuell inspeksjon av kaiens tilstand og har som formål å gi et
overordnet inntrykk av konstruksjonens tilstand. Bildet 1,2,3 og 4 viser situasjonen på
befaringstidspunktet.
Til vurderingen er det ikke fremskaffet dokumentasjon eller tegninger av kaien, det foreligger heller
ingen dokumentasjon på utbedrings tiltak eller utført vedlikehold utover det som er registrert på
befaring.
JS Dykkerservice AS utførte inspeksjonen under vann 05.mai 2018. denne inspeksjonen hadde som
hovedmål å kartlegge bunnforholdene, samt å undersøke om kai søyler og blokkmurer hadde skader,
tegn til deformasjon eller begynt å gli fra originalposisjonen. Det er et utdrag av rapporten på side 9
og rapporten kan leses i sin helhet i vedlegg 1. side 24-25 gjelder Bredalmenningen

Bilde 2.
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Bredalmenningen, Kopervik
Kaiområdet ligger i sentrum av Kopervik, Karmøy kommune og er en del av bysentrum.
Historisk har denne kaien vert benyttet som hurtigbåtterminal for hydrofoilruten Stavanger-Bergen
som startet opp 1961, anløpsstedet ble sener flyttet lenger øst på hovedkaien.
Bildene under er hentet fra Norge i bilder og viser utviklingen i området fra 1964-2017.

Foto fra 25.05.1964, kai med utstikker for hydrofoilane Vingtor og Tyrving

Foto 2002
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Foto fra 2017
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Dagens tilstand
Byggeår: før 1964
Lengde: 25m
Dybde: 3,0 -4,5
Oppbygging: Betongdekke på peler (jernbaneskinner)
Rednings bøyer: 1
Kantlist: Stål jernbaneskinne, høyde variere 12-20 cm, anbefalt høyde er 20cm over dekke.
Fortøyning: 1 stk pullert
Fendring: Lastebil dekk, mangelfull og dårlig stand
Dekke/slitelag: Betong, noe riss, det er sannsynligvis støpt nytt topplag i senere tid
Pilarer: Stål jernbaneskinne, kraftig korrosjon, redusert tverrsnitt, 3 stk. jernbaneskinner er
knekt av fra øst 0-7m
Redningsstiger: 0
Redningskjetting: Mangler i sin helhet
Kaianlegget er i tilknytning til vegnettet og ifølge datidens regelverk skulle den ha blitt prosjektert
som en kai med kapasitet på minimum på 2 tonn per kvadratmeter. Til vurderingen er det ikke
fremskaffet armerings tegninger eller annen dokumentasjon av oppbygging, og det har ikke vært
mulig å kontrollere den faktisk kapasitet.
Kaiområdet er i dag avsperret for trafikk med bygge gjerder og betong blokker, men sperringen er
mangelfull, kaien benyttes av fritidsbåter og mindre fiskefartøy.
Det mangler i dag tilstrekkelig redningsutstyr som redningskjetting og redningsleider ved kaiene på
området. Det skal være montert redningskjetting i underkant av skjørt og i tillegg skal redningsleidere
som strekker seg 1 m nedenfor laveste astronomiske tidevann (LAT) være plassert med maksimal
avstand på 50 m.
Ifølge dykkerrapporten bærer alle søyler/jernbaneskinne preg av kraftig korrosjon og har og redusert
tverrsnitt og nedsatt bæreevne. 3 stk jernbaneskinner er knekt av fra vest mot øst 0-7m av kaien og
har ingen bæring.
I konstruksjonsfaget opererer en gjerne med en dimensjonerende brukstid på 50 år for
bygningskonstruksjoner og andre vanlige konstruksjoner. I enkelte tilfeller, som for monumentale
bygningskonstruksjoner, bruer og andre anleggskonstruksjoner, kan dimensjonerende brukstid settes
til 100 år. Kaiene ved Bredalmenningen er bygget før 1964 og er dermed i slutten av/forbi sin
dimensjonerende levetid, og er i den forstand klar for rehabilitering eller gjenoppbygning.
Kaien er i dag sperret med byggegjerde og skilt for all ferdsel.
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Bilde 3. Fendring og kantlist er i dårlig forfatning.

Bilde 4. Deler av kantlisten har en høyde på bare 12cm over dekke
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Bilde 5. Bilde viser skade på kai i vest,

Konklusjon
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet etter levetiden og må
rehabiliteres med nye peler og påstøp på eksisterende dekke for å unngå at kaiene kollapser i havet
og kai arealene går tapt.
Kostnadsbildet avhenger av hvilket formål en vurderer som mest hensiktsmessig for områdene, og
hvilken grad en har mulighet til å investere i reetablering av kaianlegget.
Det etableres nå boligbebyggelse i dette området og det vil det være mest gunstig at kaien kun
fungerer som trafikkårer for mennesker (strandpromenade) og ikke for kjøretøy.
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Bilde 4.

Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge
bransjen generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid. Som nevnt er dimensjonerende
levetid overskredet for kaien på området. Det er ikke iverksatt et tilstrekkelig program for å forlenge
levetiden til betongkonstruksjonene i løpet av den dimensjonerende levetiden.
Budsjettpris rehabiliteringskostnad: Kai Bredalmenningen Kopervik
Nyer peler og betongdekke: 8 000.- kr. eks mva/m2
Kai Bredalmenningen: 170m2 X 8 000,- = 1 360 000.- kr. eks mva.
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Fra dykkerinspeksjon JS Dykkerservice 26.05.16
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Bakgrunn
Karmøy kommune vurder overtakelse av sentrale havnearealer som i dag disponeres av
havnevesenet flere steder i Karmøy kommune. Dette sammenfaller med Karmsund Havn IKS har
planer om å avvikle sin virksomhet på disse lokasjonene.
Kai 1. Betongkaien på eiendommen GNR/BNR 58/66-som vist på bilde 1-2
Kai 2. Betongkaien på eiendommen GNR/BNR 58/467 som vist på bilde 3
Kai 3. Kai med tredekker på eiendommen GNR/BNR 58/84 som vist på bilde 4
Petter J. Rasmussen AS er engasjert av Karmøy kommune for å utføre en overordnet
tilstandsvurdering av 12 kaier i kommunen. Tilstandsrapporten skal benyttes i evalueringen om
kommunen skal overta eiendommen.
Tilstandsrapporten skal fastslå tilstanden kvaliteten på bæresystemet og øvrige elementer og peke på
utfordringer og kostnader en kan forvente ved en eventuell overtakelse av arealene.

Gjennomføring
Rapporten beskriver resultater fra en visuell kontroll over vannskorpa ble utført av Petter J.
Rasmussen AS 3.september 2019 samt rapport fra dykkerinspeksjon utført av JS Dykkerservice
26.05.16
Den utførte inspeksjonen er en visuell inspeksjon av kaiens tilstand og har som formål å gi et
overordnet inntrykk av konstruksjonens tilstand på kai merket 1-2 og 3 på forside.
Bildet 1,2,3 og 4 viser situasjonen på befaringstidspunktet.
Til vurderingen er det ikke fremskaffet dokumentasjon eller tegninger av kaien, det foreligger heller
ingen dokumentasjon på utbedrings tiltak eller utført vedlikehold utover det som er registrert på
befaring.
JS Dykkerservice AS utførte inspeksjonen under vann vinter/vår 2016. denne inspeksjonen hadde
som hovedmål å kartlegge bunnforholdene, samt å undersøke om kai søyler og blokkmurer hadde
skader, tegn til deformasjon eller begynt å gli fra originalposisjonen. Det er medtatt utdrag av
rapporten i denne vurderingen og rapporten kan leses i sin helhet i vedlegg 1. side 28-32 gjelder
Havnegata
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Havnegata, Kopervik
Kaiområdet ligger i sentrum av Kopervik, Karmøy kommune og er en del av bysentrum.
Kaiene bli i dag benyttet av lokale fiskefartøy og som strandpromenade, på kai 1. er tilknytning til
vegnettet og trafikkeres daglig. Kai 1 og 3 var etablert samtidig som havnegata og er fra 1985 (bilde
2.) før dette var område fisketorg og deler av Torgalmenningen. Det kan se ut som kai 2. (betongkai)
er deler av gamle fisketorget og bygget før 1964 (ref. bilde 1.)
Kai 1. Betongkaien på eiendommen GNR/BNR 58/66-som vist på bilde 5-6
Kai 2. Betongkaien på eiendommen GNR/BNR 58/467 som vist på bilde 7
Kai 3. Kai med tredekker på eiendommen GNR/BNR 58/84 som vist på bilde 8

Bilde 1. fra 1967 viser gamle fisketorget

Bilde 2. Bygging av kai i Havnegata 1985
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Bilde 3. Foto fra 25.05.1964,

Bilde 4.fra 2017
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Dagens tilstand kai 1. (Betongkai 1985)
Byggeår: før 1985
Lengde: 65m
Dybde: 4,0 -4,5
Oppbygging: Bakvegg = stålspunt, søyler = sirkulære betongsøyler støpt i stålrør
Rednings bøyer: 2
Kantlist: Stål jernbaneskinne, høyde 20 cm
Fortøyning: 6 stk pullert
Fendring: Lastebil dekk
Dekke/slitelag: Betong
Redningsstiger: 1 Krav er dekket (3 stk totalt)
Redningskjetting: Mangler i sin helhet
Kaianlegget er i tilknytning til vegnettet og ifølge datidens regelverk skulle den ha blitt prosjektert
som en kai med kapasitet på minimum på 2 tonn per kvadratmeter. Til vurderingen er det ikke
fremskaffet armerings tegninger eller annen dokumentasjon av oppbygging, og det har ikke vært
mulig å kontrollere den faktisk kapasitet.
Det mangler i dag redningskjetting i underkant av skjørt
Bilde 5.

Bilde 6.
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Fra dykkerinspeksjon JS Dykkerservice 26.05.16
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Dagens tilstand kai 2. (Betongkai før 1964)
Byggeår: Kaien antas å være fra før 1964 ref. bilde 1 og 3
Lengde: 8m
Dybde: 1,5 - 2
Oppbygging: Bakvegg = steinfylling Noe utvask , søyler = Jernbaneskinne med betong
Rednings bøyer: 1
Kantlist: Ingen kantlist
Fortøyning: 1 stk pullert
Fendring: Ingen fendring
Dekke: Betong med innstøpte jernbaneskinner som drager med eksponert underside
Redningsstiger: 1 stk. Krav er dekket
Redningskjetting: Mangler i sin helhet
Til vurderingen er det ikke fremskaffet armerings tegninger eller annen dokumentasjon av
oppbygging, og det har ikke vært mulig å kontrollere den faktisk kapasitet.
Det mangler i dag redningskjetting i underkant av skjørt
Bilde 7.
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Fra dykkerinspeksjon JS Dykkerservice 26.05.16
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Dagens tilstand kai 3. (Trekai 1985)
Byggeår: før 1985
Lengde: 25m
Dybde: 1,5 - 2
Oppbygging: Bakvegg = steinfylling OK, Søyler = Jernbaneskinne
Rednings bøyer: 1
Kantlist: Ingen kantlist
Fortøyning: 0
Fendring: Ingen fendring
Dekke: Tredekke med på dragere av tre med store råteskader
Redningsstiger: 1 Krav er dekket
Redningskjetting: Mangler i sin helhet
Det mangler i dag redningskjetting i underkant av skjørt

Bilde 8.

Deler av kaien (trekai bilde 8) er i dag stengt på grunn av skade, men kaien benyttes av fritidsbåter og
mindre fiskefartøy.
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Konklusjon
Generelt:
Det må etableres et periodisk overvåknings- og vedlikeholdsprogram for å ivareta integriteten og
bæreevnen til betong- og trekonstruksjonene i kaianlegget. På den måten kan en ha kontroll over
tilstanden, i tillegg til å planlegge vedlikeholdet på en god måte. Inspeksjon hvert 5 år anses som
tilstrekkelig for å kunne oppdage skader i god tid. Er det større skader eller kritiske mangler som
oppdages bør det vurderes om en bør ha hyppigere inspeksjoner.
Kai 1 Betongkai 1985:
Kaien er oppbygd med sirkulære betongsøyler støpt i stålrør, front og bak-drager av betong med
betongdekke.
Vi har ikke oppdaget rustsprengning på noen betong konstruksjoner eller alvorlige rustskader heller
ingen store sprekker eller annen alvorlige skader.
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet etter levetiden,
og trenger kun generelt vedlikehold og periodisk overvåkning ca. hvert 5 år.
Beregnet levetid på denne type konstruksjon er 50 år, rest levetid ca. 34 år
Kai 2 Betongkai før 1964:
Kaien er oppbygd med stålsøyler med på støp, front og bak-drager av betong med betongdekke.
Ifølge dykkerrapport er fylling dragere og søyler OK
Etter denne inspeksjonen er anbefalingen at det utføres inspeksjon med dykker og periodisk
overvåkning og generelt vedlikehold.
Kai 3 Trekai 1985
Det er registrert flere tre dragere som er kraftig angrepet av råte, disse må byttes ut snarest.
Det anbefales at det etableres ny trekai og at konstruksjonen og forankring vurderes etter at
eksisterende dekke er demontert.

Økonomi
Ny trekai 3: 25m
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge
bransjen generelt.
Budsjettpris: Anslått kostnad nytt tredekke, dragere og skjørt i størrelsesorden 250 000 kr eks mva.
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Bakgrunn
Karmøy kommune vurder overtakelse av sentrale havnearealer som i dag disponeres av
havnevesenet flere steder i Karmøy kommune. Dette sammenfaller med Karmsund Havn IKS har
planer om å avvikle sin virksomhet på disse lokasjonene.
Kaien på eiendommen GNR/BNR 12/144 benyttes i dag av fritidsbåter og fiskefartøy. (ref. bilde 1-3)
Petter J. Rasmussen AS er engasjert av Karmøy kommune for å utføre en overordnet
tilstandsvurdering av 12 kaier i kommunen. Tilstandsrapporten skal benyttes i evalueringen om
kommunen skal overta eiendommen.
Tilstandsrapporten skal fastslå tilstanden kvaliteten på bæresystemet og øvrige elementer og peke på
utfordringer og kostnader en kan forvente ved en eventuell overtakelse av arealene.

Bilde 1. Kai sør
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Bilde 2. kai vest

Bilde 3. kai nord
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Gjennomføring
Rapporten beskriver resultater fra en visuell kontroll over vannskorpa ble utført av Petter J.
Rasmussen AS 3.september 2019 samt rapport inspeksjon utført av Safe Control 11.12.13
Den utførte inspeksjonen er en visuell inspeksjon av kaiens tilstand og har som formål å gi et
overordnet inntrykk av konstruksjonens tilstand. Bildet 1,2 og 3 viser situasjonen på
befaringstidspunktet.
Til vurderingen er det ikke fremskaffet dokumentasjon eller tegninger av kaien, det foreligger heller
ingen dokumentasjon på utbedrings tiltak eller utført vedlikehold utover det som er registrert på
befaring.
Bilde 4. pilarer av jernbaneskinne
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Historiske bilder fra kai på Storøy Vea
Bildene under er hentet fra Norge i bilder og tidsmaskinen.no og viser utviklingen i området
fra 1955-2002.

Foto fra 25.05.1964 (Norge i bilder)
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Foto 2002(Norge i bilder)

Foto 1955 (tidsmaskinen.no)
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Dagens tilstand
Byggeår: første del er bygget før 1955 og del 2 er bygget etter 1964
Lengde: 81m
Rednings bøyer: 1. stk. (kravet er 1 stk. per 50m)
Lys: Det er lys ved strømskap, usikker på om det fungerer.
Kantlist: Stål jernbaneskinne, høyde under 20 cm, anbefalt H= 20cm over dekke. Skade bilde 7.
Fortøyning: 14 stk. pullert, ikke sertifisert se bilde 5
Fendring: Gummidekk, noe manglende fendring
Dekke/slitelag: Betong, noe riss, ingen større skader er registrert
Pilarer: Stål jernbaneskinne, korrosjon,
Redningsstiger: 4 stk. av kjetting
Redningskjetting: Mangler i sin helhet
Kaianlegget er i tilknytning til vegnettet og ifølge datidens regelverk skulle den ha blitt prosjektert
som en kai med kapasitet på minimum på 2 tonn per kvadratmeter. Til vurderingen er det ikke
fremskaffet dokumentasjon av oppbygging, og det har ikke vært mulig å kontrollere den faktisk
kapasitet.
Det mangler i dag tilstrekkelig redningsutstyr som redningskjetting, redningsbøye her bør det være 2
stk i kai området. Det skal være montert redningskjetting i underkant av skjørt.
Kantlister er 2`` rør og det er registrert en større skade ref. bilde 7. det ser ut som skaden er av nyere
dato, ellers er ikke høyden på kantlistens tilfredsstillende, anbefalt høyde er 20 cm.
Ifølge rapporten fra Safe Control 11.12.2013 er det observert skader som medfører nedsatt
bæreevne og trafikksikkerhet på kaien.
Det er observert kraftig korrosjon i hoved bjelker og pilarer av stål noe som medfører svekket styrke i
konstruksjonen. Pilarer av betong har noe forvitringsskader og armeringskorrosjon og det anbefales
en spesialinspeksjon av konstruksjonen.
Deler av kaiene på Storøy er bygget før 1955 og er dermed i slutten av sin dimensjonerende levetid,
og er i den forstand klar for rehabilitering eller gjenoppbygning.
J S Dykkerservice har utført inspeksjon av konstruksjonen under kai 03.10.2019, er vedlegg
Bilde 5. Redningsbøye.

Pullert
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Bilde 6. Frontbjelke kai nord

Bilde 7. skadet kantlist
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Konklusjon
Generelt:
Kai 1 er bygget før 1955 og del 2 er bygget etter 1964
Etter denne inspeksjonen samt dykkerinspeksjon utført av JS Dykkerservice 03.10.2019 og Safe
Control 11.12.13 er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet etter levetiden og må
rehabiliteres som beskrevet nedenfor.
Kai arealet som ikke er på fast grunn bør sperres av for biltrafikk og kun være tilgjengelig for
personbelastning.
Det bør også utføres en opprydning av sjøbunn ifølge dykkerrapport fra JS Dykkerservice.
Tiltak: kai 1 og 2
Kaien er bygget opp hovedsakelig med jernbaneskinner som søyler med unntak av arealet i vest som
står på betongsøyler.
Samtlige betongsøyler har støpefeil og liten kontakt med fjell, jernbaneskinne søylene ha kraftig
korrosjon, brudd og har svært svekket styrke.
På bakgrunn av dette anbefales det at hele kai arealet rehabilitering med nye peler og dekkepåstøp

Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge bransjen
generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid. Som nevnt er dimensjonerende levetid
overskredet for kaien på området. Det er ikke iverksatt et tilstrekkelig program for å forlenge levetiden
til stål og betongkonstruksjonene i løpet av den dimensjonerende levetiden.
Budsjettpris rehabiliteringskostnad:
Nyer peler og betongdekke: 12 000.- kr. eks mva/m2
Kai 1 og 2 Storøy Vea: 480m2 X 12 000,- = 5 760 000.- kr. eks mva.
Arealet er noe usikker da kaien ikke er inspisert på undersiden
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Bilde 8. Lys og strømuttak
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Bilde 9. Strøm skap

Bilde 10 Under kai
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Fra dykkerinspeksjon Safe Control 11.12.13

Nedenfor er det utdrag fra dykkerinspeksjon utført av JS Dykkerservice
03.10.2019
Tiltak/utbedring
Fendere som mangler bør erstattes.
Kantlist med skade bør repareres.
Opprydning på bunn bør utføres.
Betongsøyler må forskales og støpes på ny fra bunn og over skadenivå/flomål.
Jernbaneskinner/peler må kontrolleres for å få tilstand på bæreevne av kaien samt jernbaneskinner
som tverr dragere.
Frontskjørt av tre bør utbedres eller byttes ut med fendere.
På grunn av kraftig korrosjon/brudd på peler og dragere av jernbaneskinner så er det svekket styrke i
kaien.
Samtlige søyler har støpefeil og dermed liten kontakt med fjell så det er svekket styrke i søylene.
Spesialkompetanse bør anslå styrke/bære evne.
basert på sjøkart.

Petter J. Rasmussen AS
Bedriftsrådgivning - Byggeteknikk - Prosjektadministrasjon - Arkitektur

4.
Tilstandsvurdering
Kaianlegg i Sævelandsvik
kommunekai

Tilstandsvurdering kaianlegg i Karmøy kommune

Petter J. Rasmussen AS for Karmøy kommune
Utført: 09.09.19 Rune Sund

Dato: 17.09.19
Revidert: 12.11.19

1

Innhold
Bakgrunn ................................................................................................................................................. 2
Gjennomføring ........................................................................................................................................ 3
Historiskebilder kai kai i Sævlasndsvik .................................................................................................... 4
Dagens tilstand…………………………………………………………………………………………………………………..………………6
Konklusjon ............................................................................................................................................... 7
Økonomi .................................................................................................................................................. 8
Utdrag fra inspeksjon utført av Safe Control 12.12.13……………….………………………………………………..……..8

Petter J. Rasmussen AS
Bedriftsrådgivning - Byggeteknikk - Prosjektadministrasjon - Arkitektur

2

Bakgrunn
Karmøy kommune vurder overtakelse av sentrale havnearealer som i dag disponeres av
havnevesenet flere steder i Karmøy kommune. Dette sammenfaller med Karmsund Havn IKS har
planer om å avvikle sin virksomhet på disse lokasjonene.
Kaien på eiendommen GNR/BNR 12/290 benyttes i dag av fritidsbåter og mindre fiskefartøy. (ref.
bilde 1 og 2)
Petter J. Rasmussen AS er engasjert av Karmøy kommune for å utføre en overordnet
tilstandsvurdering av 12 kaier i kommunen. Tilstandsrapporten skal benyttes i evalueringen om
kommunen skal overta eiendommen.
Tilstandsrapporten skal fastslå tilstanden kvaliteten på bæresystemet og øvrige elementer og peke på
utfordringer og kostnader en kan forvente ved en eventuell overtakelse av arealene.

Bilde 1.
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Gjennomføring
Rapporten beskriver resultater fra en visuell kontroll over vannskorpa ble utført av Petter J.
Rasmussen AS 3.september 2019 samt rapport inspeksjon utført av Safe Control 12.12.13
Den utførte inspeksjonen er en visuell inspeksjon av kaiens tilstand og har som formål å gi et
overordnet inntrykk av konstruksjonens tilstand. Bildet 1,2,3 og 4 viser situasjonen på
befaringstidspunktet.
Til vurderingen er det ikke fremskaffet dokumentasjon eller tegninger av kaien, det foreligger heller
ingen dokumentasjon på utbedrings tiltak eller utført vedlikehold utover det som er registrert på
befaring.
Bilde 2.
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Historiske bilder fra kai i Sævlandsvik
Kaiområdet ligger i Sævlandsvik innenfor moloen ved Stivlevågen og benyttes som småbåthavn for
fritidsbåter.
Bildene under er hentet fra Norge i bilder og tidsmaskinen.no og viser utviklingen i området
fra 1964-2017.

Foto fra 25.05.1964 (Norge i bilder)

Foto 1980 (tidsmaskinen.no)

Petter J. Rasmussen AS
Bedriftsrådgivning - Byggeteknikk - Prosjektadministrasjon - Arkitektur

5
Foto 2002(Norge i bilder)

Foto fra 2017(Norge i bilder)
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Dagens tilstand
Byggeår: 1964-1980
Lengde: 65m
Rednings bøyer: 2 Ikke tilfredsstillende kvalitet, mangler kasteline
Lys: 3
Kantlist: Stål jernbaneskinne, høyde under 20 cm, anbefalt høyde er 20cm over dekke.
Fortøyning: 8 stk. pullert, ikke i bruk båter er festet i kantlist
Fendring: Lastebil dekk,
Dekke/slitelag: Betong, ingen større skader
Pilarer: Stål jernbaneskinne, korrosjon, redusert tverrsnitt
Redningsstiger: 2 stk. som vist på bilde 3
Redningskjetting: Mangler i sin helhet
Kaianlegget er i tilknytning til vegnettet og ifølge datidens regelverk skulle den ha blitt prosjektert
som en kai med kapasitet på minimum på 2 tonn per kvadratmeter. Til vurderingen er det ikke
fremskaffet dokumentasjon av oppbygging, og det har ikke vært mulig å kontrollere den faktisk
kapasitet.
Det mangler i dag tilstrekkelig redningsutstyr som redningskjetting og redningsbøyer m/kasteline ved
kaiene på området. Det skal være montert redningskjetting i underkant av skjørt.
Kantlister har noe overflatekorrosjon, men stort sett ingen skader med betydning utover det
estetiske. Fenderverk har ingen skader av større betydning.
Ifølge rapporten fra Safe Control 12.12.2013 er det ikke observert skader av umiddelbar betydning
for bæreevne, men det er observert korrosjon og noe deformasjon i pilarer samt avskalling og
armeringskorrosjon i hoved bjelker, frontbjelke og tverrbærere.
I konstruksjonsfaget opererer en gjerne med en dimensjonerende brukstid på 50 år for
bygningskonstruksjoner og andre vanlige konstruksjoner. I enkelte tilfeller, som for monumentale
bygningskonstruksjoner, bruer og andre anleggskonstruksjoner, kan dimensjonerende brukstid settes
til 100 år.
Kaiene ved Sævelandsvik er bygget mellom 1964 og 1980 og er dermed i slutten av sin
dimensjonerende levetid, og er i den forstand klar for rehabilitering eller gjenoppbygning.
Bilde 3. Redningsstige.
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Konklusjon
Generelt:
Det må etableres et periodisk overvåknings- og vedlikeholdsprogram for å ivareta integriteten og
bæreevnen til betong- og trekonstruksjonene i kaianlegg. På den måten kan en ha kontroll over
tilstanden, i tillegg til å planlegge vedlikeholdet på en god måte. Inspeksjon hvert 5 år anses som
tilstrekkelig for å kunne oppdage skader i god tid. Er det større skader eller kritiske mangler som
oppdages bør det vurderes om en bør ha hyppigere inspeksjoner.
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet etter levetiden og må
rehabiliteres med nye peler og påstøp på eksisterende dekke innen 5 - 10 år.

Tiltak:
Den delen av kaien som er fundamentert på pilarer av stål bør sperres for biltrafikk.
Det må monteres redningskjetting i underkant av skjørt og eksisterende rednings bøyer erstattes
med ny som er komplett med kasteline.
Kai er fundamentert på jernbaneskinner av stål og har begrenset gjenstående levetid, og det bør
planlegges for bygging av ny kai innen 5 - 10 år.

Bilde 4. redningsbøye

Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge
bransjen generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid. Som nevnt er dimensjonerende
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levetid overskredet for kaien på området. Det er ikke iverksatt et tilstrekkelig program for å forlenge
levetiden til stål og betongkonstruksjonene i løpet av den dimensjonerende levetiden.
Budsjettpris rehabiliteringskostnad:
Nyer peler og betongdekke: 12 000.- kr. eks mva/m2
Kai Sævlandsvik: 285m2 X 12 000,- = 3 420 000.- kr. eks mva.

Fra dykkerinspeksjon Safe Control 12.12.13

basert på sjøkart.
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Bakgrunn
Karmøy kommune vurder overtakelse av sentrale havnearealer som i dag disponeres av
havnevesenet flere steder i Karmøy kommune. Dette sammenfaller med Karmsund Havn IKS har
planer om å avvikle sin virksomhet på disse lokasjonene.
Kaien på eiendommen GNR/BNR 11/134 er i dag avsperret ved kaifront ref. bilde 1
Petter J. Rasmussen AS er engasjert av Karmøy kommune for å utføre en overordnet
tilstandsvurdering av 12 kaier i kommunen. Tilstandsrapporten skal benyttes i evalueringen om
kommunen skal overta eiendommen.
Tilstandsrapporten skal fastslå tilstanden kvaliteten på bæresystemet og øvrige elementer og peke på
utfordringer og kostnader en kan forvente ved en eventuell overtakelse av arealene.

Bilde 1.
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Gjennomføring
Rapporten beskriver resultater fra en visuell kontroll over vannskorpa ble utført av Petter J.
Rasmussen AS 3.september 2019.
Den utførte inspeksjonen er en visuell inspeksjon av kaiens tilstand og har som formål å gi et
overordnet inntrykk av konstruksjonens tilstand. Bildet 1,2,3 og 4 viser situasjonen på
befaringstidspunktet.
Til vurderingen er det ikke fremskaffet dokumentasjon eller tegninger av kaien, det foreligger heller
ingen dokumentasjon på utbedrings tiltak eller utført vedlikehold utover det som er registrert på
befaring.

Bilde 2.
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Historiske bilder fra kai i Manneshavn
Kaiområdet ligger på Mannes i delvis beskyttet farvann, kaien var ikke i bruk til fortøyning av båter
ved befaringstidspunktet.
Bildene under er hentet fra Norge i bilder og viser utviklingen i området
fra 1964-2017.
Foto fra 25.05.1964 (Norge i bilder)

Foto fra 2017(Norge i bilder)
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Dagens tilstand
Byggeår: før 1964
Lengde: 16m
Dybde: 1,5-3,8
Rednings bøyer: 0
Lys: 0
Kantlist: Stål jernbaneskinne, høyde under 20 cm, anbefalt høyde er 20cm over dekke.
Fortøyning: 2 stk. pullert se bilde 4 sterkt rustangrep
Fendring: sporadisk, se bilde 2
Dekke/slitelag: Betong, oppsprukket og setninger, dekketykkelse ca. 18 cm se bilde 5
Pilarer: Stål jernbaneskinne, korrosjon, (minst 55 år)
Redningsstiger: 1 stk. som vist på bilde 2 (ikke tilfredsstillende)
Redningskjetting: Mangler i sin helhet
Kaianlegget er i tilknytning til vegnettet og ifølge datidens regelverk skulle den ha blitt prosjektert
som en kai med kapasitet på minimum på 2 tonn per kvadratmeter. Til vurderingen er det ikke
fremskaffet armerings tegninger eller annen dokumentasjon av oppbygging, og det har ikke vært
mulig å kontrollere den faktisk kapasitet.
Det mangler i dag tilstrekkelig redningsutstyr som redningsstige som rekker 1 m nedenfor laveste
astronomiske tidevann (LAT), redningskjetting og redningsbøye ved kaiene.
Det skal være montert redningskjetting i underkant av skjørt.
Kantlister har ikke tilstrekkelig høyde og innfesting i kai virker svært svekket.
Alle pilarer/jernbaneskinne bærer preg av kraftig korrosjon og har og redusert tverrsnitt og nedsatt
bæreevne.
Bilde 3. under kai.
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Konklusjon
Generelt:
Kaien bærer preg av manglende vedlikehold over lengre tid.
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet etter levetiden og det
må etableres ny kai.

Tiltak:
Kaianlegget er i tilknytning til vegnettet og har ingen begrensning som gjelder last, kaien bør sperres
for trafikk.
Det anbefales at det etableres ny kai

Bilde 4. pullert
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Bilde 5. dekke

Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge
bransjen generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid. Som nevnt er dimensjonerende
levetid overskredet for kaien på området.
Budsjettpris ny kai:
Ny komplett kai med betongdekke stålkjerne/betongpilarer: 23 000.- kr. eks mva/m2

Kai Mannes: 85m2 X 23 000,- = 1 955 000.- kr. eks mva.
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Bakgrunn
Karmøy kommune vurder overtakelse av sentrale havnearealer som i dag disponeres av
havnevesenet flere steder i Karmøy kommune. Dette sammenfaller med Karmsund Havn IKS har
planer om å avvikle sin virksomhet på disse lokasjonene.
Kaien på eiendommen GNR/BNR 15/890-880 og ?? benyttes i dag av fritidsbåter
Petter J. Rasmussen AS er engasjert av Karmøy kommune for å utføre en overordnet
tilstandsvurdering av 12 kaier i kommunen. Tilstandsrapporten skal benyttes i evalueringen om
kommunen skal overta eiendommen.
Tilstandsrapporten skal fastslå tilstanden kvaliteten på bæresystemet og øvrige elementer og peke på
utfordringer og kostnader en kan forvente ved en eventuell overtakelse av arealene.

Bilde 1. Kai mot nord
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Gjennomføring
Rapporten beskriver resultater fra en visuell kontroll over vannskorpa ble utført av Petter J.
Rasmussen AS 3.september 2019 samt rapport inspeksjon utført av Safe Control 21.01.14
Den utførte inspeksjonen er en visuell inspeksjon av kaiens tilstand og har som formål å gi et
overordnet inntrykk av konstruksjonens tilstand. Bildet 1,2,3,4 og 5 viser situasjonen på
befaringstidspunktet.
Til vurderingen er det ikke fremskaffet dokumentasjon eller tegninger av kaien, det foreligger heller
ingen dokumentasjon på utbedrings tiltak eller utført vedlikehold utover det som er registrert på
befaring.
Bilde 2. Kai vest

Bilde 4

Bilde 3. Kai øst

Bilde 5. Redningsstige.
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Historiske bilder fra kai i Åkrehamn Almenning
Bildene under er hentet fra Norge i bilder og Tidsmaskinen.no viser utviklingen i området
fra 1889-2017.
Foto fra Tidsmaskinen.no ca 1889

Foto fra Tidsmaskinen.no 1910
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Foto fra .1964 (Norge i bilder)

Foto fra 2017(Norge i bilder)
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Dagens tilstand
Byggeår: Kai 1 nord natursteins mur før 1889, Kai 2 øst etter 1964
Lengde: 93m
Dybde: 2,1-5,1
Rednings bøyer: 2
Kantlist: 2`` rør og jernbaneskinne. noe mangler . ref. bilde 6
Fortøyning: pullert i stål
Fendring: Gummidekk
Dekke/slitelag: Betong, noe riss, ingen større skader.
Pilarer: Venter på dykkerinspeksjon
Redningsstiger: 4 stk. (stige skal være minst 1 meter under laveste vannstand)
Redningskjetting: Mangler i sin helhet
Kaianlegget er i tilknytning til vegnettet og ifølge datidens regelverk skulle den ha blitt prosjektert
som en kai med kapasitet på minimum på 2 tonn per kvadratmeter. Til vurderingen er det ikke
fremskaffet armerings tegninger eller annen dokumentasjon av oppbygging, og det har ikke vært
mulig å kontrollere den faktisk kapasitet.
Det mangler i dag tilstrekkelig redningsutstyr som redningskjetting, det skal være montert
redningskjetting i underkant av skjørt.
Kaien mot nord er ikke utstyrt med fendring, som vist på bilde 1.
Ifølge rapporten fra Safe Control 21.01.2014 er det ikke observert skader med betydning for
bæreevne.
Det skal utføres en egen kontroll under kai av dykker.
Bilde 6. mangler kantlist
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Konklusjon
Generelt:
Kai 1 mot nord:
Den delen av kaien er bygget med blokk av naturstein og ser ut til å være stabil uten større setninger
ifølge bilder er denne delen av kaien fra før 1889.
Kai 2 og3 mot øst og vest:
Denne delen av kaien er en betongkai med pilarer av jernbaneskinner og kantlist av jernbane skinne.
Etter denne inspeksjonen samt dykkerinspeksjon utført 03.10.19 av JS Dykkerservice er konklusjonen
at kaiene må rehabilitering med nye peler og nytt dekke/påstøp. Inntil dette er utført bør kaien
området være avsperres.
Tiltak:
Det anbefales at kai 2 og 3 rehabiliteres med nye peler og dekke, inntil dette er utført bør kaien
sperres for kjøretøy og kun være tilgjengelig for personbelastning.

Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge
bransjen generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid. Som nevnt er dimensjonerende
levetid overskredet for kaien på området. Det er ikke iverksatt et tilstrekkelig program for å forlenge
levetiden til stål og betongkonstruksjonene i løpet av den dimensjonerende levetiden.
Budsjettpris rehabiliteringskostnad:
Nyer peler og betongdekke: 12 000.- kr. eks mva/m2
Åkra Almenning : 300m2 X 12 000,- = 3 600 000.- kr. eks mva.
Arealet er noe usikker da kaien ikke er inspisert på undersiden
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Fra dykkerinspeksjon Safe Control 21.01.14

Nedenfor er det utdrag fra dykkerinspeksjon utført av JS Dykkerservice
03.10.2019
Tiltak/Utbedring
Kantlist av jernbaneskinner bør byttes ut.
Deformert leider bør byttes/repareres.
På grunn av korrosjon på peler og dragere av jernbaneskinner så er det til dels svekket styrke i
kaiene.
Spesialkompetanse bør anslå styrke/bære evne. art.
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Bakgrunn
Karmøy kommune vurder overtakelse av sentrale havnearealer som i dag disponeres av
havnevesenet flere steder i Karmøy kommune. Dette sammenfaller med Karmsund Havn IKS har
planer om å avvikle sin virksomhet på disse lokasjonene.
Kaien på eiendommen GNR/BNR 57/600 benyttes i dag av fritidsbåter.
Petter J. Rasmussen AS er engasjert av Karmøy kommune for å utføre en overordnet
tilstandsvurdering av 12 kaier i kommunen. Tilstandsrapporten skal benyttes i evalueringen om
kommunen skal overta eiendommen.
Tilstandsrapporten skal fastslå tilstanden kvaliteten på bæresystemet og øvrige elementer og peke på
utfordringer og kostnader en kan forvente ved en eventuell overtakelse av arealene.

Bilde 1.
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Gjennomføring
Rapporten beskriver resultater fra en visuell kontroll over vannskorpa ble utført av Petter J.
Rasmussen AS 3. og 23 september 2019.
Den utførte inspeksjonen er en visuell inspeksjon av kaiens tilstand og har som formål å gi et
overordnet inntrykk av konstruksjonens tilstand. Bildet 1,2,3,4,5,6 og 7viser situasjonen på
befaringstidspunktet.

Bilde 2.
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Bilde 3.
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Historiske bilder fra Stavakaien i Skudeneshavn
Kaiområdet ligger i Skudeneshavn i skjermet farvann og benyttes sporadisk av større og mindre
fritidsbåter.
Bildene under er hentet fra Norge i bilder og viser utviklingen i området
fra 1964-2002.

Foto fra 25.05.1964 (Norge i bilder)

Foto fra 2002(Norge i bilder)

Bilde fra ca. 1960 hentet fra tidsmaskinen.no
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Dagens tilstand
Byggeår: etter 1964
Lengde: 20m
Dybde: 3,5 – 4,0m
Rednings bøyer: 0
Redningsstiger: 1 stk. ikke tilfredsstillende
Redningskjetting: Mangler i sin helhet
Kantlist: Stål jernbaneskinne trenger vedlikehold
Fortøyning: 1 stk pullerter + 2 stk. mindre fortøyningsinnretninger ref. bilde 3
Fendring: Lastebil dekk, noe mangelfull ref. bilde 1.
Dekke/slitelag: Betong noe hull og sprekker ref. bilde 2 og 3 eksponert armering på undersiden.
Pilarer: Betogpilarer har skader etter rustsprenging ref. bilde 8. må undersøkes av dykker
Dragere: Betongdrager har store skader etter rustsprenging ref. bilde 6 og 7

Til vurderingen er det ikke fremskaffet dokumentasjon eller tegninger av kaien, det foreligger heller
ingen dokumentasjon på utbedrings tiltak eller utført vedlikehold utover det som er registrert på
befaring.
Bakmur (steinfylling) ser ut til å være stabil uten større setninger, men denne bør undersøkes av
dykker.
Kaiene er bygget etter 1964 og er bygget med betongdekke på betongpilarer, her er det tydelig at
dimensjonerende levetid er i sluttfasen da det er store sprekker i viktige bærekonstruksjoner og
eksponert armering på undersiden av kaien ref. bilde 4,5,6,7 og 8.
Dekker har noen krakeleringer, hull og sprekker som bør utbedres.
Konstruksjonsmessig vil en ikke kunne klare å dokumentere noe bæreevne for denne kaien.
Det mangler i dag tilstrekkelig redningsutstyr som redningsbøye, stige og redningskjetting, det skal
være montert redningskjetting i underkant av skjørt.
Kantlister har noe overflatekorrosjon, men stort sett ingen skader med betydning utover det
estetiske.
Bilde 3. Redningsstige.
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Konklusjon
Generelt:
Det må etableres et periodisk overvåknings- og vedlikeholdsprogram for å ivareta integriteten og
bæreevnen til betong- og trekonstruksjonene i kaianlegg. På den måten kan en ha kontroll over
tilstanden, i tillegg til å planlegge vedlikeholdet på en god måte. Inspeksjon hvert 5 år anses som
tilstrekkelig for å kunne oppdage skader i god tid. Er det større skader eller kritiske mangler som
oppdages bør det vurderes om en bør ha hyppigere inspeksjoner.
Det er tydelige sprekker i hoveddragere og eksponert og korrodert underkant armering i dekker, og
dragere. Det anbefales å etableres et nytt bæresystem for kaien, alternativt må kaien rives.
Manglende redningsutstyr må monteres som stige, redningsbøye og redningskjetting.

Bilde 4. redningsstige
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Bilde 5. under kai

Bilde 6 under kai
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Bilde 7

Bilde 8.
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Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge
bransjen generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid. Som nevnt er dimensjonerende
levetid overskredet for kaien på området.
Budsjettpris ny kai:
Ny komplett kai med betongdekke stålkjerne/betongpilarer: 23 000.- kr. eks mva/m2
Ny kai: 83 m2 X 23 000,- = 1 909 000.- kr. eks mva.

basert på sjøkart.
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Bakgrunn
Karmøy kommune vurder overtakelse av sentrale havnearealer som i dag disponeres av
havnevesenet flere steder i Karmøy kommune. Dette sammenfaller med Karmsund Havn IKS har
planer om å avvikle sin virksomhet på disse lokasjonene.
Kaien på eiendommen GNR/BNR 57/611-52 benyttes i dag av fritidsbåter.
Petter J. Rasmussen AS er engasjert av Karmøy kommune for å utføre en overordnet
tilstandsvurdering av 12 kaier i kommunen. Tilstandsrapporten skal benyttes i evalueringen om
kommunen skal overta eiendommen.
Tilstandsrapporten skal fastslå tilstanden kvaliteten på bæresystemet og øvrige elementer og peke på
utfordringer og kostnader en kan forvente ved en eventuell overtakelse av arealene.

Bilde 1.
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Gjennomføring
Rapporten beskriver resultater fra en visuell kontroll over vannskorpa ble utført av Petter J.
Rasmussen AS 3. og 23 september 2019 samt rapport inspeksjon utført av Safe Control 06.11.13
Den utførte inspeksjonen er en visuell inspeksjon av kaiens tilstand og har som formål å gi et
overordnet inntrykk av konstruksjonens tilstand. Bildet 1,2,3,4,5 og 6 viser situasjonen på
befaringstidspunktet.

Bilde 2.
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Historiske bilder fra kai i Gamle DS kai
Kaiområdet ligger i Skudeneshavn i svært skjermet farvann og benyttes sporadisk av større og mindre
fritidsbåter.
Bildene under er hentet fra Norge i bilder og viser utviklingen i området
fra 1964-2017.
Foto fra 25.05.1964 (Norge i bilder)

Foto fra 2017(Norge i bilder)
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Dagens tilstand
Byggeår: før 1964
Deler av kaien er avsperret for trafikk.
Lengde: 50m
Dybde: 1,8 – 3,5
Rednings bøyer: 1 på bygg
Lys: 0
Kantlist: Stål jernbaneskinne trenger vedlikehold
Fortøyning: noen pullerter av varierende kvalitet
Fendring: Lastebil dekk,
Dekke/slitelag: Betong i dårlig stand, setninger, hull og sprekker
Pilarer: Betongdrager har store skader etter rustsprenging
Redningsstiger: 1 stk
Redningskjetting: Mangler i sin helhet

Til vurderingen er det ikke fremskaffet dokumentasjon eller tegninger av kaien, det foreligger heller
ingen dokumentasjon på utbedrings tiltak eller utført vedlikehold utover det som er registrert på
befaring.
Kaianlegget er i tilknytning til vegnettet og området som ikke er avsperret benyttes i dag til
parkering, den delen av kaien som ligger mot vest er bygget som en blokkmurskai og ser ut til å være
stabil uten større setninger.
Den østre delen av kaiene er bygget før 1964 og er bygget med betongdekke og betongpilarer, her er
det tydelig at dimensjonerende levetid er overskredet og det er store sprekker i viktige
bærekonstruksjoner og eksponert armering på undersiden av kaien ref. bilde 4,5 og 6.
Dekker er svært oppsprukket, og det er større setninger som tyder på at fyllingen i bakkant er ustabil.
Konstruksjonsmessig vil en ikke kunne klare å dokumentere noe bæreevne for denne kaien.
Det mangler i dag tilstrekkelig redningsutstyr som redningskjetting, det skal være montert
redningskjetting i underkant av skjørt.
Kantlister har noe overflatekorrosjon, men stort sett ingen skader med betydning utover det
estetiske.
Ifølge rapporten fra Safe Control 06.11.2013 er kaien i en så dårlig forfatning at det må etableres ny
kai.
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Bilde 3. Redningsstige.

Konklusjon
Generelt:
Det må etableres et periodisk overvåknings- og vedlikeholdsprogram for å ivareta integriteten og
bæreevnen til betong- og trekonstruksjonene i kaianlegg. På den måten kan en ha kontroll over
tilstanden, i tillegg til å planlegge vedlikeholdet på en god måte. Inspeksjon hvert 5 år anses som
tilstrekkelig for å kunne oppdage skader i god tid. Er det større skader eller kritiske mangler som
oppdages bør det vurderes om en bør ha hyppigere inspeksjoner.

Kai mot vest: Den delen av kaien er bygget opp med blokker av naturstein og ser ut til å være stabil
uten større setninger.
Kai mot øst:
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er så dårlig at dem må rives og det må
etabler ny kai.
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Bilde 4. redningsbøye og setninger i grunn

Bilde 5. under kai
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Bilde 6 under kai

Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge
bransjen generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid. Som nevnt er dimensjonerende
levetid overskredet for kaien på området.
Budsjettpris ny kai øst:
Ny komplett kai med betongdekke stålkjerne/betongpilarer: 23 000.- kr. eks mva/m2

Ny kai: 165m2 X 23 000,- = 3 795 000.- kr. eks mva.
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Fra dykkerinspeksjon Safe Control 06.11.13

basert på sjøkart.
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Bakgrunn
Karmøy kommune vurder overtakelse av sentrale havnearealer som i dag disponeres av
havnevesenet flere steder i Karmøy kommune. Dette sammenfaller med Karmsund Havn IKS har
planer om å avvikle sin virksomhet på disse lokasjonene.
Kaien på eiendommen GNR/BNR 57/582 benyttes i dag av fritidsbåter
Petter J. Rasmussen AS er engasjert av Karmøy kommune for å utføre en overordnet
tilstandsvurdering av 12 kaier i kommunen. Tilstandsrapporten skal benyttes i evalueringen om
kommunen skal overta eiendommen.
Tilstandsrapporten skal fastslå tilstanden kvaliteten på bæresystemet og øvrige elementer og peke på
utfordringer og kostnader en kan forvente ved en eventuell overtakelse av arealene.

Bilde 1.
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Gjennomføring
Rapporten beskriver resultater fra en visuell kontroll over vannskorpa ble utført av Petter J.
Rasmussen AS 3.september 2019 samt rapport inspeksjon utført av Safe Control 21.01.14
Den utførte inspeksjonen er en visuell inspeksjon av kaiens tilstand og har som formål å gi et
overordnet inntrykk av konstruksjonens tilstand. Bildet 1,2,3,4 og 5 viser situasjonen på
befaringstidspunktet.
Til vurderingen er det ikke fremskaffet dokumentasjon eller tegninger av kaien, det foreligger heller
ingen dokumentasjon på utbedrings tiltak eller utført vedlikehold utover det som er registrert på
befaring.
Bilde 2.
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Historiske bilder fra kai i Skudenehavn Elvebugrunnen
Kaiområdet ligger i Skudeneshavn i svært skjermet farvann og benyttes sporadisk av større og mindre
fritidsbåter.
Bildene under er hentet fra Norge i bilder og viser utviklingen i området
fra 1964-2017.
Foto fra .1964 (Norge i bilder)

Foto fra 2017(Norge i bilder)
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Dagens tilstand
Byggeår: etter 1964
Lengde: 15m
Dybde: 2,0-2,5
Rednings bøyer: 0
Kantlist: Rustfritt stål.
Fortøyning: 4 stk. rustfri pullert
Fendring: Ingen fendring (bordkledning)
Dekke/slitelag: Betong, ingen større skader eller riss
Pilarer: Stål jernbaneskinne, korrosjon, re
Redningsstiger: 0 stk. som vist på bilde 3 (stige skal være minst 1 meter under laveste vannstand)
Redningskjetting: Mangler i sin helhet
Kaianlegget er i tilknytning til vegnettet og ifølge datidens regelverk skulle den ha blitt prosjektert
som en kai med kapasitet på minimum på 2 tonn per kvadratmeter. Til vurderingen er det ikke
fremskaffet armerings tegninger eller annen dokumentasjon av oppbygging, og det har ikke vært
mulig å kontrollere den faktisk kapasitet.
Det mangler i dag tilstrekkelig redningsutstyr som redningskjetting, redningsstige og redningsbøyer
ved kaiområdet. Det skal være montert redningskjetting i underkant av skjørt og redningsstige skal
være minst 1m under laveste vannstand.
Kaien er ikke utstyrt med fendere med det er bordkledning i front som vist på bilde 3.
Ifølge rapporten fra Safe Control 21.01.2014 er det ikke observert skader med betydning for
bæreevne men kaiens underside kan ikke inspiseres da det gjenstår forskaling. Ref. bilde 4 og 5

Bilde 3. Redningsstige.
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Konklusjon
Generelt:
Det må etableres et periodisk overvåknings- og vedlikeholdsprogram for å ivareta integriteten og
bæreevnen til betong- og trekonstruksjonene i kaianlegg. På den måten kan en ha kontroll over
tilstanden, i tillegg til å planlegge vedlikeholdet på en god måte. Inspeksjon hvert 5 år anses som
tilstrekkelig for å kunne oppdage skader i god tid. Er det større skader eller kritiske mangler som
oppdages bør det vurderes om en bør ha hyppigere inspeksjoner.
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet på denne type kai og
alder.
Tiltak:
Det må monteres redningskjetting i underkant av skjørt redningsstige og rednings bøye.
Gammel forskaling under kaien må demonteres og pilarer og kaien må inspiseres av dykker.
Bilde 4. Under kai
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Bilde 5. Under kai

Fra dykkerinspeksjon Safe Control 20.01.14

basert på sjøkart.
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Bakgrunn
Karmøy kommune vurder overtakelse av sentrale havnearealer som i dag disponeres av
havnevesenet flere steder i Karmøy kommune. Dette sammenfaller med Karmsund Havn IKS har
planer om å avvikle sin virksomhet på disse lokasjonene.
Kaien på eiendommen GNR/BNR 57/??? benyttes i dag av fritidsbåter
Petter J. Rasmussen AS er engasjert av Karmøy kommune for å utføre en overordnet
tilstandsvurdering av 12 kaier i kommunen. Tilstandsrapporten skal benyttes i evalueringen om
kommunen skal overta eiendommen.
Tilstandsrapporten skal fastslå tilstanden kvaliteten på bæresystemet og øvrige elementer og peke på
utfordringer og kostnader en kan forvente ved en eventuell overtakelse av arealene.

Bilde 1.
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Gjennomføring
Rapporten beskriver resultater fra en visuell kontroll over vannskorpa ble utført av Petter J.
Rasmussen AS 3. og 23 september 2019 samt rapport inspeksjon utført av Safe Control 21.01.14
Den utførte inspeksjonen er en visuell inspeksjon av kaiens tilstand og har som formål å gi et
overordnet inntrykk av konstruksjonens tilstand. Bildet 1,2,3 og 4viser situasjonen på
befaringstidspunktet.

Bilde 2.
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Historiske bilder fra kai i Skudeneshavn Torget
Kaiområdet ligger i Skudeneshavn i svært skjermet farvann og benyttes sporadisk av større og mindre
fritidsbåter.
Bildene under er hentet fra Norge i bilder og viser utviklingen i området
fra 1964-2002.
Foto fra .1964 (Norge i bilder) før dagens kai er bygget

Foto fra 2002(Norge i bilder) betongkai er etablert før 1978
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Bilde fra 1978 (betongkai er etablert)

Bilde fra 2005 (fendring er fjernet og det er etablert frontdrager av tre utenpå betongkai)
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Dagens tilstand
Byggeår: etter 1964 før 1978
Lengde: 30m
Dybde: 0,8-1,6
Rednings bøyer: 1
Kantlist: Rustfritt stål.
Fortøyning: 3 stk. mindre rustfrie pullerter for småbåter
Fendring: Ingen fendring (bordkledning)
Dekke/slitelag: Betong, noe mindre skader og riss i betongdekke
Pilarer: Stål jernbaneskinne, korrosjon,
Redningsstiger: 1 stk. som vist på bilde 3 og 2
Redningskjetting: Mangler i sin helhet
Til vurderingen er det ikke fremskaffet dokumentasjon eller tegninger av kaien, det foreligger heller
ingen dokumentasjon på utbedrings tiltak eller utført vedlikehold utover det som er registrert på
befaring.
Bakmur ser ut til å være etablert av betong og noe steinfylling, fyllingen ser ut til å være stabil uten
større setninger, men denne bør undersøkes av dykker.
Kaiene er bygget mellom 1964-78 og er bygget med betongdekke, front og bak drager med
stålpilarer, tilstanden er uviss da det ikke er tilkomst med båt ref. bilder.
Dekker har noen krakeleringer og sprekker som bør utbedres.
Konstruksjonsmessig vil en ikke kunne klare å dokumentere noe bæreevne for denne kaien.
Kaianlegget er delvis tilknytning til vegnettet og ifølge datidens regelverk skulle den ha blitt
prosjektert som en kai med kapasitet på minimum på 2 tonn per kvadratmeter. Til vurderingen er det
ikke fremskaffet dokumentasjon av oppbygging, og det har ikke vært mulig å kontrollere den faktisk
kapasitet.
Kaien er ikke utstyrt med fendere med det er bordkledning i front som vist på bilde 1.
Ifølge rapporten fra Safe Control 06.11.2013 er det ikke observert skader med betydning for
bæreevne. Ref. bilde 4 og 5
Bilde 3.
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Konklusjon
Generelt:
Det må etableres et periodisk overvåknings- og vedlikeholdsprogram for å ivareta integriteten og
bæreevnen til betong- og trekonstruksjonene i kaianlegg. På den måten kan en ha kontroll over
tilstanden, i tillegg til å planlegge vedlikeholdet på en god måte. Inspeksjon hvert 5 år anses som
tilstrekkelig for å kunne oppdage skader i god tid. Er det større skader eller kritiske mangler som
oppdages bør det vurderes om en bør ha hyppigere inspeksjoner.
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet på denne type kai og
alder.
Tiltak:
Det bør utføres en inspeksjon av pilarer og bak drager samt kaiens underside innen 2-3 år for å
kartlegge tilstanden
Bilde 4. Under kai
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Fra dykkerinspeksjon Safe Control 06.11.13

basert på sjøkart.
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SAKSPROTOKOLL - TILBAKEFØRING AV DISPOSISJONSRETT FOR
KAIER FRA KARMSUND HAVN
Formannskapet behandlet saken den 04.05.2020, saksnr. 43/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar at Kommunale kaier, nevnt under, som frem til nå har inngått i
Karmsund Havn sin disposisjonsrett tilbakeføres til kommunen:


Kopervik – Bredalmenningen



Kopervik- Havnegata



Vea – Storøy



Sævelandsvik – Kommunekaien



Mannes



Åkrehamn – Almenning



Skudeneshavn – Stavakaien



Skudeneshavn – Gamle DS kai



Skudeneshavn – Elvebugrunnen



Skudeneshavn – Torget



Skudeneshavn – Almenning v/ Mørch



Torvastad – Viken

Følgende kaier bekreftes allerede å være overdratt til Karmøy kommune:


Kveiteviken, Torvastad



Åkrehamn – Pirkaien



Åkrehamn – Søndre kai II



Skudeneshavn- Almenning Kanalen

Følgende havner beholdes i Karmsund Havn sin disposisjonsrett:






Åkrehamn – Søndre kai I
Skudeneshavn – Ferjekai II
Skudeneshavn – Loskaien
Bøvågen
Husøy – Bjørgekaien

2. Følgende betingelser skal være oppfylt før overtakelsesforretning gjøres gyldig:

A. Det gjennomføres en felles befaring på alle kaiene med representanter fra Karmsund
Havn og kommunen. Det foretas samtidig en overtakelsesforretning. Det skal for hver kai
være tilknyttet et skjema som viser krav til hvilke tiltak som forutsettes utført.
Forutsetningen for overtakelse er at tiltakene skal være utbedret innen en fastsatt frist.
Kaiene skal ha gjennomgått lettere vedlikehold og være utrustet med tilstrekkelig
sikkerhetsutstyr.
Med lettere vedlikehold menes: maling av kantlist og fortøyningsfester, spyling av kai,
fendring med unntak av kaier som er avstengt for fortøyning), rydde kai for løse
gjenstander (gammelt tauverk, boss, mm), sperring på grunn av defekt kai, skilting,
rydding i sjø (spesielt Sævik kai).
Av sikkerhetsutstyr inngår: Redningsstiger (må være av tilstrekkelig kvalitet, faste
leidere- ikke kjetting), redningsbøyer, kjetting under kaikant, lys.
B. For kaier som fortsatt skal inngå i Karmsund Havn sin portefølge: Karmsund Havn
plikter å gi en årlig tilbakemelding til kommunen mht status på kai og hva som er utført
av drift og vedlikehold.
C. Kaier som overføres til kommunen: KH må varsle sine leietakere og gi oversikt over
leietakere til kommunen. Kommunen sender ut årlig faktura (basert på fremtidige
vedtatte satser).
D. Karmøy kommune legger kaiene inn i sitt FDV-system.
3. Rådmannen skal snarest mulig fremlegge en handlingsplan for fremtidig oppgradering og
muligheter for avhending av kaiene. Oppgradering av kaiene skal anføres etter prioritet.

4. Rådmannen kommer tilbake i egen sak for kaiene som Kystverket (nå Rogaland
fylkeskommune) har vært involvert i og som inngår i Karmsund Havn sin portefølge.
Dette gjelder kaiene:


Osneshavn



Veavågen



Ferkingstad

5. Gebyr for leie fastsettes i budsjettprosessen.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Nina Grødem Lindøe
14/1153

Arkiv: 611 &53
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

04.05.2020
11.05.2020

47/655, 47/656 OG 47/218 - FESTEAVTALE - RETTIGHET TIL KAI OG MOLO - VIKEVÅGEN
BÅTFORENING

Rådmannens forslag til vedtak:
Karmøy kommunestyre gir Rådmannen fullmakt til å forlenge gjeldende festekontrakt til
Vikevågen båtforening for eiendommene gnr. 47 bnr. 655 og 656. Festetidens utløp settes til
11.5.2040.
I tillegg gis Rådmannen fullmakt til at Vikevågen Båtforening får rettighet til å ha liggende kai og
molo på kommunens grunn gnr. 47 bnr. 218. Båtforeningen får fremtidig rett til å vedlikeholde
og utføre eventuelle fremtidige utskiftninger eller fornyinger av anlegg m/innretninger. Området
skal benyttes til molo, båtopptrekk og almenningskai, iht. gjeldende reguleringsplan 140 Indre
Vikevågen. Rådmannen gis fullmakt til at rettigheten kan tinglyses på gnr. 47 bnr. 218. Rettigheten
tinglyses som en personlig servitutt og kan ikke overføres andre. Båtforeningen overtar
kommunens ansvar om å kontrollere og vedlikeholde anlegget slik at nødvendige sikkerhetskrav
blir ivaretatt.
De økonomiske forpliktelsene med eiendommene samt gebyrer med tinglysing av rettighet,
belastes båtforeningen.

SAKSFRAMSTILLING
Sammendrag av saken:
Vikevågen Båtforening søker kommunen om å forlenge festekontrakt til gnr. 47 bnr. 655 og 656. I
tillegg søker båtforeningen om å overta rettighet, tilhørende Kystverket, om å ha liggende kai og
molo på kommunens eiendom gnr. 47 bnr. 218.
Fakta/saksopplysninger:
Bakgrunn for saken
Båtforeningen disponerer i dag tomtene gnr. 47 bnr. 655 og 656 frem til år 2024. De har søkt om
og fått igansettelsestillatelse til å oppføre sjøboder og klubbhus på disse eiendommene.
Klubbhus er per i dag under oppføring.
I forbindelse med at Kystverket ønsket å avhende sine kaianlegg ble Karmøy kommune, som
grunneier, tilbudt kjøp av molo og kai på gnr. 47 bnr. 218, beliggende like ved ovennevnte
eiendommer. På bakgrunn av at kommunen selv ikke ønsket å overta kaianlegge ble dette i stedet
kjøpt av Vikevågen Båtforening for å sikre eiendommen for almennheten. De ønsker derfor å få
overta rettighet til å ha dette liggende.
Båtforeningen har derfor behov for å forlenge festetid på eiendommene 47/655 og 47/656 for å
sikre de økonomiske forpliktelsene det innebærer med å overta kai og molen, tillegg til
fremtidige planer for eiendommene.
Gjeldende reguleringsplan, 140 Indre Vikevågen, ble stadfestet i september 2003.
Eiendommene 655 og 656 ble ”funnet” i forbindelse med arbeidet med kommunens
eiendomsarkiv, da var området et restområde mellom friområde og boligområde. Dette området
ble så søkt delt i 2 boligtomter, som skulle selges.
Under denne prossessen ble det fra politisk hold (Hovedutvalget teknisk) gitt signaler om ikke å
selge disse tomtene, da disse skulle innreguleres i den nye reguleringsplan ”Indre Vikevågen”,
med formålet ”Småbåtanlegg(land) område D.
I lignende saker er det inngått festekontrakter med Båtforeningen, som er politisk godkjent,
eksempel som; Skudeneshavn Båtforening, Åkra Båtforening, Storesund Båtforening og Norheim
Båtforening, for å nevne noen.
Rådmannens konklusjon:
Rådmannen konstaterer at gjeldende reguleringsplan viser en arealbruk, som ikke gir mulighet
for for salg av eiendommene. Rådmannen kjenner også til at denne problemstillingen er gjort
gjenstand for omfattende vurdering i den politiske behandlingen av plansaken. Med dette som
utgangspunkt – og med henvisning til avtaler med andre båtforeninger – finner rådmannen at
man kan forlenge gjeldende festekontrakt for eiendommene gnr. 47 bnr. 655 og 656 til 11.5.2040.
Rådmannen ser det naturlig at Vikevågen båtforening får rett til å ha liggene kai og molo på
eiendommen gnr. 47 bnr. 218 og at de kan vedlikeholde og utføre eventuelle fremtidige

utskiftninger eller fornyinger av anlegg m/innretninger. Med dette innebærer også ansvar for å
kontrollere anlegget slik at nødvendige sikkerhetskrav blir ivaretatt. Avtalen bør formaliseres
gjennom tinglysing av personlig servitutt på eiendommen gnr. 47 bnr. 218 slik at den ikke kan
overføres andre.
De økonomiske forpliktelsene med eiendommene samt gebyrer med tinglysing av rettighet,
belastes båtforeningen.

Rådmannen i Karmøy, 15.04.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.

Oversikt over vedlegg:
Ortofoto datert 14.4.2020
Kart med reguleringsplan datert 14.4.2020
Reguleringsbestemmelser 140 Indre Vikevågen
Kart med skisse over rettighet til kai/molo datert 18.9.2019
Kjøpekontrakt med Kystverket datert 8.9.2019
Servitutt som tinglyses på eiendommen 47/218
Gjeldende festekontrakt

Kommuneplan gnr 109 bnr 13
14.04.2020
Målestokk 1:1000

Kommuneplan gnr 109 bnr 13
14.04.2020
Målestokk 1:700

Planbestemmelser
140 INDRE VIKEVÅGEN

Arkivsak:
Arkivkode:
Sakstittel:

99/02218
L12
REGULERINGSPLAN FOR INDRE VIKEVÅGEN

Egengodkjent i Karmøy kommunestyre sak 0075/03 – 30.09.03
§ 25 - Endret i henhold til brev fra Fylkesmannen dat. 28.02.2005
Disse reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor området som på plankartet er vist med
reguleringsgrense.
Området reguleres til følgende formål:
I. BYGGEOMRÅDE:

Bolig.

II. TRAFIKKOMRÅDE:

Kjøreveg og gang/sykkelveg
Havneområde (på land)
Havneområde i sjø

III. FRIOMRÅDE:

Friområde på land.
Friområde i sjø.

IV. SPESIALOMRÅDE:

Naturvernområde; rullesteinstrand,
strandeng og gruntvannsområde.
Naturvernområde i sjø; gruntvannsområde
Kulturvernområde; gammelt naust- og
sjøbruksmiljø, Falnes kirke med kirkegård
og forminne med en bautastein
fra jernalderen.
Privat småbåtanlegg (på land)

Privat småbåtanlegg (i sjø)
Frisiktsoner
BESTEMMELSE FOR:
I. BYGGEOMRÅDE:
Bolig
§1
Eksisterende bolig inngår i planen. Oppbygging etter brann i tråd med dagens utforming
tillates.
II. TRAFIKKOMRÅDE:
Kjøreveger og gang/sykkelveg
§2
Veger og anlegg skal opparbeides som vist i planen. Kommunale og private veger skal
opparbeides etter kommunal norm. Kryss til riksveg 511 skal opparbeides i h.h.t.
vegnormalkravene etter nærmere godkjente byggeplaner.
§3
Innenfor området skal eksisterende veger benyttes i den grad det er vist på planen.
§4
Grusveg i natur- og kulturvernområde skal ikke endres.
Havneområde (på land)
§ 5
Området skal anvendes til molo, allmenningskai og båtopptrekk.
Havneområde i sjø:
§6
Tiltak i sjø, i medhold av Lov om havner og farvann, skal godkjennes av Kystverket.

III. FRIOMRÅDE:

Friområde på land
§7
Friområdet skal brukes til rekreasjon og fri lek.
Friområde i sjø
§8
Friområdet skal brukes til ferdsel til og fra småbåthavn, rekreasjon og fritidsysler
(badeaktivitet).
§9
Mudring/ graving av sandbunn er ikke tillatt.
§ 10
Aktiviteten i området skal ta hensyn til naturkvalitetene i området, dyreliv og vegetasjon.
§ 11
Tiltak i sjø som faller innenfor havne- og farvannslovens bestemmelser skal godkjennes av
havnemyndighet.

IV. SPESIALOMRÅDE:
Naturvernområde
§ 12
Området skal vernes som et våtmarksområde, da området har stor verdi som rasteplass for
sjøfugl. Det er ikke tillatt med inngrep eller tiltak som vil vanskeliggjøre opprettholdelsen av
områdets funksjon som våtmarksområde. Det er ikke tillatt med uttak av løsmasser, planering
og lagring av masse, drenering eller annen form for tørrlegging. Skjøtselstiltak for å
opprettholde eller bedre områdets funksjon som våtmarksområde er tillatt. Skjøtselstiltak skal
skje i samråd med kommunens naturforvalter.
Naturvernområde i sjø; gruntvannsområde
§ 13
Området skal sikres som et viktig sjøfuglområde. Mudring er ikke tillatt i område.

§ 14
Kommunen kan dersom behov foreta fysisk avmerking/stengsel for det mest sårbare området
nærmest elveosen.

§ 15
Anlegg for havn, kaier, molo eller flytebrygger tillates ikke etablert.
Området skal holdes fri for innretninger.

Kulturvernområde
Kulturelt bevaringsområde/eldre naustmiljø på vestsida av vågen
§ 16
Området skal brukes til småbåthavn, fortøyning, naust og båtstøer.
Naustene skal være tilpasset eldre eksisterende naustmiljø når det gjelder høyde, form,
materialbruk, samt plassering i forhold til strandlinje/kai. Grunnflaten på naust skal ikke
overstige 40 m2.
§ 17
Naustene skal kun benyttes til oppbevaring av fiskeredskaper og båtutstyr, mindre båter,
utstyr for dykking og bading og annet bruk av sjøen i rekreasjonssammenheng. Naust skal
ikke nyttes til overnatting eller varig opphold. Plassering må ikke hindre ferdsel i
strandsonen.
Bygningene skal oppføres i 1 etg + loft i naturstein eller tre, med saltak – takvinkel på 40-45
grader. Gesimshøyden skal ikke overstige 2,5 m over tilstøtende terrengs laveste punkt.
Taktekkingen skal være teglpanner eller betongpanner med teglfarge. Tekkingen avsluttes i
gavlen med vindskeier/dekkbord. Dører skal være sidehengslede tredører. Vinduer skal være
maks 0,9 m2- oppdelt i sprosser dersom over 0,2 m2. Arker,kvister og andre takopplett,
balkonger, karnapper og lignende tillates ikke.
§ 18
En eventuell utfylling i sjø ved de gamle støene kan vurderes ved innsending av søknad.
Antikvarisk myndighet skal gis anledning til å uttale seg før en eventuell tillatelse kan gis.
Ved søknad om ethvert tiltak på land og eller i strandsonen skal antikvariske myndigheter ha
mulighet til å uttale seg før en godkjenning.
Kulturelt bevaringsområde/sjøbruksområde på østsiden av vågen
§ 19
Ved byggemelding av tiltak skal det foreligge en disposisjonsplan som viser samlet utbygging
innenfor området. Det tillates oppført inntil 3 naust innenfor området. Naust tillates oppført
med grunnflate inntil 40 m2. Naustene skal søkes plassert i tråd med tidligere plasseringer.
Naustene skal kun benyttes til oppbevaring av fiskeredskaper og båtutstyr, mindre båter,
utstyr for dykking og bading og annet bruk av sjøen i rekreasjonssammenheng. Naust skal
ikke nyttes til overnatting eller varig opphold. Plassering må ikke hindre ferdsel i
strandsonen.
Bygningene skal oppføres i 1 etg + loft i naturstein eller tre, med saltak – takvinkel på 40-45
grader. Gesimshøyden skal ikke overstige 2,5 m over tilstøtende terrengs laveste punkt.
Taktekkingen skal være teglpanner eller betongpanner med teglfarge. Tekkingen avsluttes i
gavlen med vindskeier/dekkbord. Dører skal være sidehengslede tredører. Vinduer skal være

maks 0,9 m2- oppdelt i sprosser dersom over 0,2 m2. Arker,kvister og andre takopplett,
balkonger, karnapper og lignende tillates ikke.

§ 20
Ved søknad om ethvert tiltak på land og eller i strandsonen skal antikvariske myndigheter ha
mulighet til å uttale seg før en godkjenning.
§ 21
Eksisterende støer skal bevares. Videre skal to store steiner vist på kartet bevares, samt
eksisterende potetkjeller.
Kulturelt bevaringsområde/område med Falnes kirke/kirkegård
§ 22
Området omfatter Falnes kirke med omkringliggende kirkegård. Ingen tiltak på kirka eller i
området omkring som vil endre den fysiske situasjon kan gjennomføres uten godkjenning av
de antikvariske myndighetene. Dog kan området brukes til kirkegård i samsvar med tidligere
godkjente planer.

Kulturelt bevaringsområde/forminne område omkring en bautastein
fra jernalderen sør for Falnes kirke
§ 23
Det er ikke tillatt å gjøre inngrep i området.

Privat småbåtanlegg (på land)
§ 24
I området skal anlegges båtanlegg med båtopplag og parkering.
§ 25
Innenfor område A tillates oppført inntil 7 naust. Grunnflaten for naust skal ikke overstige
25 m2 pr. enhet. Bygningene tillates oppført i 1 etasje inkludert hems med takvinkel mellom
350 og 450. Mønehøyde skal ikke overstige 5 m over tilstøtende terrengs laveste punkt.
§ 26
Innenfor område B tillates oppført naust. Grunnflaten skal ikke overstige 40 m2 pr. enhet.

§ 27
Før utbygging kan skje, skal det foreligge en godkjent og samlet disposisjonsplan som viser
naustplassering, høydeplassering, parkeringsplasser, atkomstforhold og kommunaltekniske
løsninger. Parkeringsplasser skal opparbeides i henhold til kommunal norm samtidig med
byggemodning av småbåthavna.
§ 28
Naustene skal kun benyttes til oppbevaring av fiskeredskaper og båtutstyr, mindre båter,
utstyr for dykking og bading og annet bruk av sjøen i rekreasjonssammenheng. Naust skal
ikke nyttes til overnatting eller varig opphold. Plassering må ikke hindre ferdsel i
strandsonen.
Bygningene skal oppføres i 1 etg + loft i naturstein eller tre, med saltak – takvinkel på 40-45
grader. Gesimshøyden skal ikke overstige 2,5 m over tilstøtende terrengs laveste punkt.
Taktekkingen skal være teglpanner eller betongpanner med teglfarge. Tekkingen avsluttes i
gavlen med vindskeier/dekkbord. Dører skal være sidehengslede tredører. Vinduer skal være
maks 0,9 m2- oppdelt i sprosser dersom over 0,2 m2. Arker,kvister og andre takopplett,
balkonger, karnapper og lignende tillates ikke.
Naustene skal ha en enkel og funksjonell form. Naustene skal om mulig samles i grupper.
Naustene bør allikevel ha en variert utforming og plassering. Naustene skal gis en estetisk
utforming.
§ 29
Det er ikke tillatt å inngjerde området. Det skal sikres gangpassasje mellom byggene og
kai/kaikant slik at ferdsel i strandsonen opprettholdes.
§ 30
Brygger skal bygges i tre, naturstein eller betong kledd med treverk.

Privat småbåtanlegg på land – OMRÅDE D:
§ 31
Området skal brukes til oppføring av redskapsboder samt båtopplag vinterstid.
Redskapsboder kan oppføres innenfor en størrelse på maks 15 m2 pr enhet.
Mønehøyde skal ikke overstige 5 m.
§ 32
Det må innsendes situasjonsplan som viser antall redskapsboder, utforming og høyde,
størrelse, samt plassering i terrenget før godkjenning.

Privat småbåtanlegg ( i sjø)
§ 33
Tiltak i sjø må i tillegg til kommunens godkjennelse også godkjennes av Havnemyndighet.

Område I:
§ 34
Innenfor området tillates kun båtfortøyning direkte til kai. Av hensyn til innenforliggende
elveos tillates ikke etablert flytebrygger eller utstikkende pirer av noe slag ut over det som
eksisterer pr. 19.09.02.
§ 35
Mudring er ikke tillatt. Dersom det skulle bli umulig å fortøye til kai, skal spørsmålet om
mudring forelegges kommunen og fylkesmannens miljøvernavdeling.
Område II:
§ 36
Området skal nyttes til småbåthavn. Det tillates etablert flytebrygger innenfor området.
Før det tillates etablert flytebrygger i området skal det foreligge en helhetlig utbyggingsplan
som viser adkomst til kai, parkering og manøvreringsareal i forhold til båtopptrekk på land.
Frisiktsoner
§ 37
Frisiktsonene skal anlegges samtidig med veganlegget for øvrig. I frisiktsonene skal det være
fri sikt ned til en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum.

Datert 19.06.03

18.09.2019
Målestokk 1:550

SAKSPROTOKOLL - 47/655, 47/656 OG 47/218 - FESTEAVTALE RETTIGHET TIL KAI OG MOLO - VIKEVÅGEN BÅTFORENING
Formannskapet behandlet saken den 04.05.2020, saksnr. 44/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre gir Rådmannen fullmakt til å forlenge gjeldende festekontrakt til
Vikevågen båtforening for eiendommene gnr. 47 bnr. 655 og 656. Festetidens utløp settes til
11.5.2040.
I tillegg gis Rådmannen fullmakt til at Vikevågen Båtforening får rettighet til å ha liggende kai og
molo på kommunens grunn gnr. 47 bnr. 218. Båtforeningen får fremtidig rett til å vedlikeholde
og utføre eventuelle fremtidige utskiftninger eller fornyinger av anlegg m/innretninger. Området
skal benyttes til molo, båtopptrekk og almenningskai, iht. gjeldende reguleringsplan 140 Indre
Vikevågen. Rådmannen gis fullmakt til at rettigheten kan tinglyses på gnr. 47 bnr. 218. Rettigheten
tinglyses som en personlig servitutt og kan ikke overføres andre. Båtforeningen overtar
kommunens ansvar om å kontrollere og vedlikeholde anlegget slik at nødvendige sikkerhetskrav
blir ivaretatt.
De økonomiske forpliktelsene med eiendommene samt gebyrer med tinglysing av rettighet,
belastes båtforeningen.

-

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Øyvind Flatebø
20/2470

Arkiv: 256 D11
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Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

04.05.2020
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KOMMUNAL GARANTI - OPPGRADERING KUNSTGRESSBANE
AVALDSNES IDRETTSLAG
Rådmannens forslag til vedtak:
Karmøy kommune garanterer ved selvskyldnerkausjon for lån på opptil kr. 3.350.000 til Avaldsnes
idrettslag. Nedbetalingstiden for lånet er på maksimum 10 år. Det tillates inntil 3 års avdragsfrihet.
Garantien nedtrappes i takt med nedbetalingsplanen for lånet og nedtrappes i takt med utbetaling
av tilskudd fra kommunen, spillemidler og merverdikompensasjon/refusjon til formålet.

SAKSFRAMSTILLING
Sammendrag av saken:
Avaldsnes idrettslag har fremmet søknad om kommunal garanti for lån i forbindelse med
oppgradering/rehabilitering av kunstgressbane. Søknaden er behandlet i tråd med «retningslinjer
for kommunale garantier til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» vedtatt av kommunestyret den
25.03.2019.
Avaldsnes idrettslag (AIL) er et godt drevet fleridrettslag. Idrettslaget har aktiviteter innen fotball,
håndball og ski/trim i tillegg til idrettsskole for de yngste. Idrettslaget er de siste årene mest kjent
for satsingen på damelaget som er i Toppseieren. Idrettslaget har et samarbeid med Avaldsnes
elite as for å sikre inntekter til satsingen på fotball damer.
Idrettslaget har stabile medlemstall og hadde ved sist rapportering 670 medlemmer.
AIL har sitt idrettsanlegg på Skeie på Avaldsnes. Idrettsanlegget består av to naturgress
fotballbaner, fotballhall og kunstgressbane i tillegg til ulike mindre nærmiljøanlegg. Det er
kunstgressbanen som skal rehabiliteres. Sentral i anlegget ligger et moderne klubbhus.
Inneaktivitene foregår i all hovedsak i de kommunale anleggene Avaldsneshallen og Håvikhallen.
Kostnadsrammen for prosjektet er estimert til kr. 3.952.910 (inkl. mva.). Prosjektet er ført opp på
51. plass i Karmøy kommunes handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet. Listen er lang så det vil
ta mange år før tilskudd(ene) utbetales.
Finansieringsplanen er basert på egenkapital/gave, kommunalstøtte/spillemidler og
merverdikompensasjon/refusjon, som må mellomfinansieres med lån over inntil 10 år. Restgjeld
når stipulert tilskudd og refusjoner er mottatt er oppgitt til kr. 562.328.
Totalt lånebehov oppgis til kr. 3.350.000. Banken stiller som forutsetning for å gi lån til beste
tilgjengelig vilkår at kommunen stiller en selvskyldnergaranti på lånebeløpet.

Fakta/saksopplysninger:
Kunstgressbanen på Avaldsnes ble etablert i 2007/2008. Det kan søkes om rehabilitering av
kunststoffdekke dersom tilstandsrapport anbefaler dette etter 10 år. Utarbeidet tilstandsrapport
fra Norges fotballforbund anbefaler rehabilitering. Eksisterende bane er mindre enn standard
kunstgressbaner. For å kunne tilfredsstillende dagens krav til å motta spillemidler blir banen
samtidig med rehabiliteringen utvidet med 4 meter. Banen vil da også kunne benyttes som
reservearena for toppserielaget for damer.
AIL har en stor fotballavdeling med lag fra de yngste til toppfotball på seniornivå. Idrettslaget
trenger å oppgradere sine trenings- og kampfasiliteter for å opprettholde og utvikle aktiviteten.
Rehabilitering av kunstgress er et tilskuddsberettiget element etter spillemiddelbestemmelsene.

Behov for rehabilitering er allerede vurdert av kommunestyret og anlegget er tatt med i gjeldene
kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet siste vedtatt av kommunestyret 25.11.2019.
Planene krever ikke byggegodkjenning da dette kun er en oppgradering/rehabilitering av
eksisterende anlegg.
Det er levert spillemiddelsøknad for prosjekt nå i 2020. Denne er administrativt godkjent av
Rogaland fylkeskommune. Politisk behandling av årets søknader foretas ikke før i slutten av mai,
men på bakgrunn av prosjektets plassering langt nede på kommunal prioriteringsliste og
tilgjengelig midler er det ikke å forvente at det tildeles midler i år.
AIL søker om garanti for lån på kr 3.350.000. Anlegget oppgis å ha en total kostnad på kr.
3.952.910.
Kostnadsoverslag:
Pris banedekke, deponering m.m.
Pris graving m.m.
Mva.
Totalt

kr. 2.315.400
kr. 846.928
kr. 790.582
kr. 3.952.910

Finansieringsplan:
Egenkapital/gave
Spillemidler
Kommunalt tilskudd
Mva. kompensasjon
Langsiktig lånebehov
Totalt

kr. 600.000
kr. 1.000.000
kr. 1.000.000
kr. 790.582
kr. 562.328
kr. 3.952.910

Prosjektet er berettiget til kr. 1 mill. i spillemidler og kr. 1 mill. i kommunalt tilskudd over
ordinært årlig idrettstilskudd etter dagens regelverk. Totalt kr. 2 millioner. AIL har således lagt til
grunn tilskudd i tråd med vanlig praksis. Mva. refusjons/kompensasjon har de siste årene gitt full
tilbakebetaling.
Idrettslaget anslår at kommunalt tilskudd og spillemidler kan komme etter 8 år. Det er vanskelig å
forutsi når anlegget kan få spillemidler/kommunalt tilskudd da tilgjengelig beløp og
søknadsmengden vil være uklart så langt i fremtiden. Sett i et historisk perspektiv må anslaget
vurderes som realistisk.
Innhentede og revisorgodkjente regnskaper for AIL de siste årene viser en klubb i positiv
økonomisk utvikling med økonomisk styring og tilfredsstillende balanse.
Ved å kjøre en regnskapskontroll og nøkkeltallsberegninger får vi følgende oversikt for de tre siste
regnskapsårene:

Kommentar
Regnskapene viser en klubbøkonomi i stadig
bedring. Egenkapitalen er stadig bedre og det er
kontroll med gjelden. Kundefordringer i 2019 er
imidlertid høye, noe som gjør likviditeten dårligere
til å takle kortsiktig gjeld. Klubben har i 2019 et
solid driftsresultat.

REGNSKAPSKONTROLL
Kontrollert bedrift:

Sum anleggsmidler
Sum likvider (kasse, bank)
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler (totalkapital)
Sum egenkapital (EK)
Kortsiktig gjeld
Langsiktig gjeld (inkl pensjonsforpliktelse)
Sum gjeld
Sum driftsinntekter
Renteutgifter (inkl andre finansutgifter)
Netto driftsresultat etter finans og ekstraord. p

Avaldsnes IL

2019

2018

2017

5 330 576
1 353 209
3 256 887
8 587 463
1 627 116
1 672 748
5 287 653
6 960 401
15 562 443
232 660
775 508

5 435 824
2 101 201
2 414 879
7 850 703
856 876
1 288 813
5 705 014
6 993 827
14 252 233
232 100
476 199

5 897 463
1 653 743
2 424 491
8 321 954
380 677
1 062 961
6 879 329
7 942 290
12 741 516
276 271
357 222

18,9

10,9

4,6

4,3

8,2

20,9

4,3

3,1

2,3

Bør være høyest mulig over 1,0. Viser om resutatet er
sårbart overfor rentesvingninger.

0,8

0,8

0,8

Bør være mindre enn 1,0 og større enn 0. Viser om
anleggsmidler er finansiert med EK og langsiktig gjeld.

1,9

1,9

2,3

Bør være over 1,0 - helst over 2,0. Viser om firmaet
innen rimelig tid har midler til å dekke kortsiktig gjeld.

0,8

1,6

1,6

Bør være over 1,0. Viser om firmaet har likvide midler
til å dekke kortsiktig gjeld.

5,0

3,3

2,8

Bør være høyest mulig over 3,0 %. Viser om resultatet
er bra sett i forhold til driftsinntektene.

positive tall er verdier av anleggsmidler
positive tall er penger i bank m.v.
positive tall er disponible midler
positive tall er positiv verdi
positive tall er positiv egenkapital
positive tall er gjeld
positive tall er gjeld
positive tall er gjeld
positive tall er inntekter
positive tall er utgifter
positive tall er overskudd

Ovennevnte tall gir følgende nøkkeltall for bedriften:
Egenkapitalprosent
Sum egenkapital x 100 / sum eiendeler

Gjeldsgrad
Sum gjeld / sum egenkapital

Rentedekningsgrad
(Renteutgifter + netto driftsresultat) / renteutgifter

Finansieringsgrad 1
Anleggsmidler / (langsiktig gjeld + egenkapital)

Finansieringsgrad 2
Omløpsmidler / kortsiktig gjeld

Likviditetsgrad 3
Sum likvider / kortsiktig gjeld

Driftsresultat i % av driftsinntekter
(Netto driftsresultat x 100 / sum driftsinntekter)

Denne bør være høyere enn 20 % og viser hvor mye
av verdiene som er finansiert med egne midler.
Bør være mindre enn 5 og større enn 0. Viser hvor
mye gjeld vi har i forhold til egenkapital.

Med stort sett kun grønne kuler siste år viser regnskapene gode nøkkeltall.
Konklusjon er at regnskapskontrollen for årene 2017 – 2019 viser at det er en sunn økonomi i
positiv utvikling.
AIL allerede har to lån (klubbhus og fotballhall) med kommunalt garanti gitt i kommunestyresal.
Kst. 44/08 Klubbhus garantibeløp kr. 5.500.000 rest pr. 31.12.20199 kr. 104.767. Garantien utløper
2020.
Kst. 37/11 Fotballhall garantibeløp kr. 5.500.000 rest pr. 31.12.20199 kr. 4.624.151. Garantien utløper
2035.
Idrettslaget har i budsjett for 2020 satt av kr. 90.000 til renter på nytt lån i forbindelse med
rehabilitering/oppgradering av kunstgressbanen. Lån til klubbhus vil være ferdig tilbakebetalt i
november 2020. Renter og avdrag på dette lån tilsvarer kostnadene på det nye lånet. Planen til
idrettslaget er at det de har betalt i renter og avdrag på klubbhuset vil bli overført til renter og evt.
avdrag på nytt lån til kunstgressbane. Fra og med november vil således ikke det nye lånet påvirke
likviditeten til idrettslaget.
For nærmere opplysninger vises det til vedlagt søknad med vedlegg fra AIL.

Rådmannens vurdering:
Det er viktig for alle idrettslag å ha anlegg som fungerer og er hensiktsmessige i forhold til den
aktiviteten de driver. Det er helt nødvendig for å beholde og rekruttere medlemmer. En
fungerende kunstgressbane er helt avgjørende for fotballaktiviteten i klubben. Å bidra med
kommunalt garanti har vært et virkemiddel som brukes av Karmøy kommune for å hindre full
stopp i anleggsutbygging når det er så lang ventetid på spillemidler og kommunalt tilskudd.
AIL har de siste tjue årene gjennomført en stor utbygging av anlegget med blant annet
kunstgressbane, klubbhus og fotballhall i tillegg til flere mindre nærmiljøanlegg. Idrettslaget har
gjennom hele denne perioden vist god evne til å betjene de ekstra kostnadene låneopptak har
medført. Regnskapet viser at idrettslaget har økonomi til ytterligere opptak av lån uten å
gjennomføre ekstraordinære tiltak. Situasjon vil også bedre seg ved at de er ferdig med lånet til
klubbhus i løpet av høsten.
Idrettslaget har betydelige tilskudd i vente til tiltaket. Når «sikre» tilskudd og mva.
refusjon/kompensasjon er utbetalte viser tallene en lav restgjeld. Låneopptaket medfører derfor
ikke noe stort press på klubbens økonomi. Dette gjør at klubben har handlingsrom til å
gjennomføre tiltak dersom utforutsatte forhold skulle medføre behov for å øke inntektene eller
redusere kostnadene. Idrettslaget har også en kontantbeholdning som kan benyttes dersom det er
nødvendig.
Kommunen har et generelt forbud mot å gi garantier som innebærer vesentlig økonomisk risiko.
Det må derfor foretas en konkret risikovurdering basert på et økonomifaglig skjønn.
Gjennomgangen av søknaden fra AIL, samt tidligere erfaringer, viser at idrettslaget både har evne
og vilje til å betjene sine forpliktelser.
Rådmannens vurdering:
Rådmannen vil derfor etter en helhetsvurdering tilrå at den omsøkte garanti for et lån på kr. 3.350.000 gis i
tråd med forslag til vedtak.
Rådmannen i Karmøy, 16.04.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
Søknad fra Avaldsnes idrettslag
Vedlegg til søknad fra Avaldsnes idrettslag

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - OPPGRADERING
KUNSTGRESSBANE
AVALDSNES IDRETTSLAG
Formannskapet behandlet saken den 04.05.2020, saksnr. 45/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommune garanterer ved selvskyldnerkausjon for lån på opptil kr. 3.350.000 til
Avaldsnes idrettslag. Nedbetalingstiden for lånet er på maksimum 10 år. Det tillates inntil 3 års
avdragsfrihet.
Garantien nedtrappes i takt med nedbetalingsplanen for lånet og nedtrappes i takt med
utbetaling av tilskudd fra kommunen, spillemidler og merverdikompensasjon/refusjon til
formålet.
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ENDRING AV FORSKRIFT OM ADGANG TIL JAKT ETTER HJORT OG RÅDYR, KARMØY
KOMMUNE, ROGALAND

Rådmannens forslag til vedtak:
Karmøy formannskap vedtar følgende forskrift:
Det er adgang til jakt etter hjort og rådyr i Karmøy kommune.
Minstearealet for godkjenning av vald, fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvoter
på hjort er som angitt i tabellen:
Område

Minsteareal i dekar

Området tilhørende Aust-Karmøy Grunneigarlag.

1500

Områder tilhørende Avaldsnes og Vest-Karmøy Grunneierlag. 3000
Minstearealet for godkjenning av vald, fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvoter
på rådyr er som angitt i tabellen:
Områder av kommunen

Minsteareal i dekar

Sør-Karmøy og arealet tilhørende Avaldsnes Grunneierlag.

1000

Resten av kommunen.

500

Denne forskrift trer i kraft straks, og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Karmøy i
forskrift fra 26.05.2008 nr 496, Forskrift om adgang til jakt etter hjort og rådyr, Karmøy
kommune, Rogaland

Sammendrag av saken:
Saken gjelder endring av forskrift om adgang til jakt etter hjort og rådyr, Karmøy kommune,
Rogaland. Forskriften styrer antallet fellingsløyver kommunen kan gi hvert år. Dagens forskrift
ble vedtatt 26.05.2008 av Karmøy formannskap. Etter denne tid har hjorteviltbestandene endret
seg. Det gjelder spesielt at antall rådyr har økt.

Definisjoner:
Tellende areal: Det arealet som skal legges til grunn for beregning av antall fellingstillatelse.
Minsteareal: Størrelsen på det tellende arealet som skal legges til grunn for hvert dyr det gis
fellingstillatelse på. Minstearealet utgjør også grensen for minimumsgrensen for tellende areal
for vald.
Vald: Et areal som etter søknad er godkjent av kommunen for jakt på hjortevilt. I Karmøy har
valdene navnet «grunneierlag».
Fellingsløyve: En tillatelse gitt av kommunen til et vald til å jakte og felle dyr. Det gis et visst
antall løyver hvert år.
Fellingsprosent: Prosenten av de tildelte fellingsløyvene som blir skutt.
50 prosent regelen: Regel som gjør at kommunen ved tildeling av fellingstillatelser kan fravike
minstearealet med inntil 50 prosent.
Bakgrunn for saken
Karmøy kommune har for rådyrtildelinger brukt 50 prosent regelen i mange år til det maksimale.
For eksempel har det i valdet Torvastad Grunneierlag alle de siste årene blitt tildelt 14 dyr, selv
om minstearealet skulle tilsi 7 dyr. Kommunen har slik det er nå ikke anledning til å tildele flere
enn 14 fellingsløyver på rådyr på Torvastad.
Når det over tid brukes maksimalt av 50 prosent-regelen for å kunne skyte mest mulig dyr, er det
en grunn til å endre minstearealet. Dette er noe administrasjonen i Karmøy kommune har ønsket
å gjøre i flere år, men som ikke har blitt prioritert på grunn av stor arbeidsmengde.
Aust-Karmøy Grunneierlag har høsten 2019 søkt om at minstearealet for hjort for dette valdet
endres fra 2000 dekar til 800. Søknaden er vedlagt.
Når kommunen nå har mottatt en søknad fra et vald, er det naturlig å gjøre en vurdering av
minstearealet for hele kommunen, for både hjort og rådyr.
Eksempel for utregning av løyver basert på tellende areal, minsteareal, og 50 prosent regelen.
Avaldsnes Grunneierlag er et vald med tellende arealstørrelse på 24 000 dekar. Minstearealet for
hjort i Avaldsnes er vedtatt til 3000 dekar. Derfor skal det i utgangspunktet tildeles 24000/3000 =
8 hjort.
Ved å fravike minstearealet med inntil 50 prosent betyr dette at minstearealet kan bli mellom
1500 – 4500 dekar. Antall løyver vil da kunne være mellom 24000/4500 og 24000/1500, altså
mellom 5 til 16 dyr.

Vurdering for bestanden sett opp mot minsteareal for de ulike valdene.
De siste års fellingsløyver har vært stabile. Med noen få unntak har vært stor grad av enighet om
antall løyver. Utgangspunktet for endring av minsteareal bør derfor være å tilpasse nytt
minsteareal til status på de siste års tildelinger. Ut over dette bør det gjøres noen mindre
endringer. Hvis de siste års tildelinger legges til grunn betyr det at minsteareal for rådyr bør
halveres. For hjort bør den være omtrent som nå. For Sør-Karmøy er situasjonen at det på ØstKarmøy tildeles mer hjorteløyver enn minstearealet tilsier, mens det på Vest-Karmøy tildeles
mindre.
Vurderinger for hjort:
Avaldsnes Grunneierlag har et minsteareal som tilsier en tildeling av 8 dyr. Det har de siste årene
blitt tildelt stort sett 4-5 løyver, og av disse er 2-5 dyr skutt.
Noen grunneiere har problemer med skade fra hjort. Skaden er hovedsakelig at hjorten spiser
gress som skal høstes og brukes til dyrefôr. Det foreslås å beholde dagens minsteareal på 3000
dekar.
Aust-Karmøy Grunneierlag vurderer selv hjortestammen til å være voksende, og ønsker å felle
flere dyr. De har et tellende areal på 20 000 dekar, og minsteareal på 2 000 dekar. Det skal i
utgangspunktet tildeles ca 10 hjorteløyver. De har søkt om at minstearealet reduseres til 800
dekar. Ved et minsteareal på 800 dekar skal det tildeles mellom 17 og 50 dyr. De siste årene er det
tildelt 14 dyr, med unntak av i 2019 hvor det var tildelt 18 dyr. I praksis er det de siste årene
tildelt løyver ut fra et minsteareal på ca 1300 dekar. Det foreslås å endre minstearealet til 1500
dekar. Det vil bety at utgangspunket er 13 fellingsløyver, og at dette tallet kan variere mellom 9
og 27 dyr.

Figur 1: Tildelte og felte hjort for Aust-Karmøy fra år 2009-2019
Vest-Karmøy Grunneierlag har et tellende areal på 45 000 dekar. Minstearealet for hjort er 2000
dekar. Det skal altså tildeles ca 22-23 hjort. Det har de siste årene blitt tildelt mellom 13 og 18 dyr.
Det foreslås å øke minstearealet til 3000 dekar, noe som vil gjøre at det skal tildeles mellom 10 og
30 dyr.

Figur 2: Tildelte og felte hjort for Vest-Karmøy fra år 2009-2019
Fastlandssiden og Fosen Grunneierlag har tellende areal på 19 000 dekar, og minsteareal på 7000
dekar. Det har de siste årene ofte ikke blitt skutt hjort. Det er ikke en egen bestand av hjort i
området. De dyr som blir skutt er dyr på trekk som er i området under jakta. Det foreslås å ta
vekk minstearealet for Fastlands-Karmøy, og dermed ikke tildele hjorteløyver.
Vurderinger for rådyr:
For både Avaldsnes, Aust-Karmøy og Vest-Karmøy grunneierlag er det et minsteareal for rådyr
på 2000 dekar. De siste årene er det tildelt ett løyve pr 1000 dekar. Det foreslås å endre
minsteraealet til 1000 dekar.
Både Torvastad, Fastlandssiden og Fosen, samt Søre Fosen grunneierlag har minsteareal på 1000
dekar. De siste årene er det tildelt ett løyve pr 500 dekar. Fellingsprosenten er høy. Det foreslår å
endre minsteraealet til 500 dekar.
Høvringøy har minsteareal på 1000 dekar. Med sitt tellende areal på 1500 dekar betyr det mellom
1 og 2 løyver i året. Etter høsten 2011 er det ikke skutt dyr på Høvringøy. Det foreslås å ta vekk
Høvringøy som jaktvald for rådyr.
Dagens forskrift:
Dagens forskrift kan leses på lovdata: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2008-05-26-496
Tabell 1: Delen av dagens forskrift som foreslås endret.

Foreslått forskrift.
Tabell 2: Forslått minsteareal for godkjenning av vald, fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for
fellingskvoter på hjort.
Områder av kommunen
Minsteareal i dekar
Området tilhørende Aust-Karmøy
1500
Grunneigarlag.
Området tilhørende Avaldsnes og
3000
Vest-Karmøy Grunneierlag.

Tabell 3: Foreslått minsteareal for godkjenning av vald, fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag
for fellingskvoter på rådyr.
Områder av kommunen
Minsteareal i dekar
Sør-Karmøy og arealet tilhørende
1000
Avaldsnes grunneierlag.
Resten av kommunen.
500
Om endringen
Det legges ikke opp til en forandring av forvaltning av hjortedyr med denne endringen av
minsteareal. Hovedsaken er å få formelt endret minstearealet, slik at man får bedre handlingsrom
til å benytte 50 prosent-regelen slik den er tiltenkt.
Øst- og Vest-Karmøy
Endringen legger opp til en forskjell i minsteraeal mellom Aust-Karmøy og Vest-Karmøy. I
praksis vil dette ha liten betydning. Med foreslått endring vil man tilpasse seg virkelighetens
tildelinger, hvor Aust-Karmøy har ca et løyve pr 1500 dekar, og Vest-Karmøy pr 3000 dekar.
Fastlandssiden og Fosen
Endringen legger opp til at det ikke kan jaktes hjort på Fastlandssiden. Begrunnelsen for dette er
hovedsakelig at det ikke er stedegne dyr i området.
Høvringøy
Endringen legger også opp til at det ikke blir jakt på Høvringøy. Begrunnelsen er at det i de siste
8 år ikke er felt dyr i dette valdet.
Høring
Endring av forskrift er sendt på høring til alle vald, Karmøy Sau og Geit, Karmøy Jeger- Fisker og
Naturvernerforening, Rogaland Fylkeskommune, Karmøy Bondelag og Karmøy Bonde- og
Småbrukarlag. Endringen er også annonsert i Karmøynytt. Dette i henhold til forvaltningsloven §
37. Alle høringsparter var også invitert til et møte på rådhuset den 27. februar. Det er kommet inn
tre høringssvar. I tillegg er det kommet inn en søknad om endring, som må vurderes som et
synspunkt i saken. Disse 4 notatene er vedlagt.
Aust-Kamøy Grunneigarlag (vald) har søkt om å endre minstearealet for hjort fra 2000 dekar til
800 dekar. Begrunnelsen er en økende hjortestamme, og økt beiting på innmark. Dette fører til
tap for bøndene i området.

Vest-Karmøy Grunneierlag mener i utgangspunktet at det bør være samme tellende areal i den
søre delen på Karmøy. Dette begrunnes med at utmarka som hjort/rådyr har tilholdssted i er
sammenhengene fra Øst til Vest, og at de samme dyrene vandrer mellom de ulike valdene. De
mener endring fra kyr til sauehold på Vest gjør at det er mindre hjort nå enn tidligere, men at
dette kan endres igjen. De ser for seg en avskytning på ca 20 hjort pr år i fremtiden. De ønsker
derfor å beholde dagens minsteareal på 2000 dekar.
Karmøy Bondelag «støtter forslaget som er foreslått med 1 unntak:
På grunn av økende hjortplager areal på Aust Karmøy mener Karmøy Bondelag at minsteareal i
Aust Karmøy grunneigarlag sitt vald bør settes til 800 daa. For Bondelaget ser det ut til at deler
av hjortestammen på Karmøy har trukket fra vest til aust på av øynå. Siden det skjer endringer i
hvor hjorten beiter foreslår vi at man i løpet av 2-5år ser på minstearealene igjen slik at man får
en fornuftig jakt i de ulike valdene.»
Rogaland Fylkeskommune skriver « Det er gjort gode vurderinger knyttet til bruk av 50 %regelen og nivået kommunen foreslår vurderes å gi godt rom for fleksibilitet.»
Kommentarer til høringssvar.
Aust-Karmøy Grunneigarlag og Karmøy bondelag ønsker et minstareal på Øst-Karmøy på 800
dekar. Det vil innbære at det i utgangspunktet skal tildeles ca 25 hjort, og at intervallet for
minimum og maksimum tildelin er fra 17 til 50 dyr. Da det de siste 10 årene kun er ett år det er
tildelt mer enn 14 dyr, vurderes en tildeling på mellom 17-50 dyr som alt for mye. Foreslått
minsterael på 1500 dekar vil gi mellom 9-27 fellingsløyver. Dette vurderes til å speile dagens
bestandsituasjon på en bedre måte. En tildeling på mellom 15-20 løyver er vurdert som ønskelig
de neste årene.
Vest-Karmøy ønsker å beholde dagens minsteareal på 2000 dekar. Rådmannen vurderer det som
en fordel at Øst- og Vest-Karmøy sees på i sammenheng ved tildeling av løyver. Dette fordi
mange av dyrene vandrer mellom disse to valdene. Allikevel vurderes det til at et minsteareal på
3000 dekar, og dermed tildeling av mellom 10 og 30 dyr, er best ut fra en totalvurdering av
hjortetettheten i valdet.
Fylkesrådmannen støtter forslaget til forskrift, og uttalen vurderes derfor ikke nærmere.

Rådmannens konklusjon:
Forslag til endring av forskrift vil gjøre at ny forskrift er bedre tilpasset dagens bestander av hjort
og rådyr i de ulike områdene av kommunen. Ingen høringssvar har vært negative til endring for
rådyr. For hjort er det noen små uenigheter. Det legges ikke opp til en endring av
hjorteviltforvaltningen i kommunen fremover. De intervaller for tildelingsløyver en ny forskrift
legger opp til gjør at dagens forvaltning kan både videreføres og forbedres.
Det kan være en svakhet at Aust- og Vest-Karmøy får så ulikt minsteareal, sett med tanke på at
en del av dyrene oppholder seg i begge vald. Dagens forvaltning er imidlertid tenkt videreført,
og det ligger an til tildelinger på ca 15-20 dyr i begge valdene de neste årene.

Rådmannen i Karmøy, 20.03.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:

SAKSPROTOKOLL - ENDRING AV FORSKRIFT OM ADGANG TIL
JAKT ETTER HJORT OG RÅDYR, KARMØY KOMMUNE, ROGALAND
Formannskapet behandlet saken den 04.05.2020, saksnr. 46/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy formannskap vedtar følgende forskrift:

Det er adgang til jakt etter hjort og rådyr i Karmøy kommune.

Minstearealet for godkjenning av vald, fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvoter
på hjort er som angitt i tabellen:
Område

Minsteareal i dekar

Området tilhørende Aust-Karmøy Grunneigarlag.

1500

Områder tilhørende Avaldsnes og Vest-Karmøy Grunneierlag. 3000

Minstearealet for godkjenning av vald, fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvoter
på rådyr er som angitt i tabellen:
Områder av kommunen

Minsteareal i dekar

Sør-Karmøy og arealet tilhørende Avaldsnes Grunneierlag.

1000

Resten av kommunen.

500

Denne forskrift trer i kraft straks, og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Karmøy i
forskrift fra 26.05.2008 nr 496, Forskrift om adgang til jakt etter hjort og rådyr, Karmøy
kommune, Rogaland.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Marit Samuelsen
20/2665

Arkiv: 232
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet

04.05.2020

RETNINGSLINJER - BETALINGSUTSETTELSE AV EIENDOMSSKATT SOM FØLGE AV
KORONA-TILTAK

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet vedtar retningslinjer for behandling av søknader om betalingsutsettelse
av eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 25.
Retningslinjene i vedlegg 1 datert 22.4.2020, skal gjelde for søknader om
betalingsutsettelse på grunn av betalingsproblemer som følge av korona-tiltak.

SAKSFRAMSTILLING

Bakgrunn for saken
Utbruddet av koronaviruset har medført nedstengning av mange virksomheter i landet,
reduksjon i produksjon og åpningstider og en rekke permitteringer. Bortfall av inntekter
som følge av koronapandemien rammer mange hardt økonomisk.
Regjeringen vedtok 2.april 2020 tiltakspakke til næringsbedrifter om dekning av faste
kostnader. Slik det fremstår nå er ikke eiendomsskatt spesifisert som en del av denne
tiltakspakken.
I den forbindelse kan en påregne mange henvendelser fra skattytere om utsatt betaling
eller nedsettelse/ettergivelse av eiendomsskatt.
For å sikre effektiv behandling og ivareta hensynet til likebehandling, bør det utarbeides
retningslinjer for behandling av slike søknader. Det antas at det i første omgang vil dreie
seg om et større antall søknader om betalingsutsettelser. Det foreslås derfor at det vedtas
retningslinjer for behandling av slike søknader.

Eiendomsskattelovens regler
Betalingsutsettelse er regulert i eiendomsskatteloven § 25. I følge bestemmelsen kan
skatteinnkreveren gi utsatt betalingsfrist i «særlige høve».
I de tilfeller betalingsutsettelse ikke vil avhjelpe skattyter vil formannskapet med hjemmel
i eiendomsskatteloven § 28 ha myndighet til å sette ned eller ettergi utlignet
eiendomsskatt. For at det skal kunne innvilges nedsettelse eller ettergivelse må de
foreligge «særlege grunnar» som medfører at det vil være «særs urimelig» om hele
eiendomsskatten blir innkrevd. Lovens ordlyd angir at vilkårene tolkes strengt. Av
forarbeidene følger det at bestemmelsen skal tjene som en sikkerhetsventil for de tilfeller
hvor innkreving av eiendomsskatt vil kunne få sterkt urimelige utslag.
Utgangspunktet er at en først vurderer om det kan gis betalingsutsettelse.

Krav om konkret vurdering
Bestemmelsene legger opp til konkrete vurderinger av den enkelte skattyter. Begge
bestemmelser bygger på de samme hensynene, men det vil kreve mer for
nedsettelse/ettergivelse (§ 28) enn en utsettelse (§ 25, andre ledd)
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Økonomi
Økonomiske konsekvenser ved betalingsutsettelse av eiendomsskatt vil være at
kommunen får forsinket innbetalinger.
Dersom det blir aktuelt med nedsettelser eller ettergivelser av eiendomsskatt, kan det dreie
seg om en vesentlig reduksjon av skatteinntekter som er vanskelig å beregne på nåværende
tidspunkt. Dette vil avhenge av varighet av pandemien, hvor sterkt pandemien vil påvirke
næringslivet fremover i tid og hvor strenge krav kommunen vil sette i forhold til å gi
event. nedsettelse/ettergivelse.

Vurdering:
Forslag til løsning
Behov for effektiv behandling
Det kan være mange som søker om betalingsutsettelse av eiendomsskatt forårsaket av
pandemien.
Kommunestyret kan vedta endringer i terminordningen gjennom skatteåret og et
alternativ kunne vært å vedta utsettelse av en termin. Dette ville vært et generelt vedtak
om betalingsutsettelse. En slik utsettelse kan begrenses til å gjelde enkelte kategorier som
for eksempel næringseiendommer.
Ulempen med en slik løsning er at vedtaket ikke vil være målrettet, men også omfatte
virksomheter eller personer som ikke har behov for slike lettelser.
Anbefalingen fra blant annet KS er derfor at en prioriterer tiltak som forutsetter søknader,
men at søknadsprosessen gjøres mest mulig automatisert ved at tiltakene innrømmes
dersom skattyter oppfyller på forhånd visse definerte vilkår. Dette vil bidra til effektiv
behandling, samtidig som man sikrer at det bare er de som har behov for det som omfattes
av tiltaket.

Betalingsutsettelse - forslag til vilkår/retningslinjer for automatisk utsettelse


Næringseiendommer / privatpersoner
Det kan være aktuelt å skille mellom vurdering av betalingsutsettelse for
næringseiendommer og privatpersoner. Det er uansett den økonomiske situasjonen det
her tas utgangspunkt i.



For eiendomsskatt på energianlegg (eiendomsskatteloven § 3 c), - dvs kraftanlegg,
vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, bør det
presiseres at det i utgangspunktet ikke er aktuelt med betalingsutsettelse eller lemping, se
nedenfor. Tilsvarende vurdering har regjeringen lagt til grunn for de statlige

3

tiltakspakkene. For statlige og fylkeskommunale og kommunale virksomheter er det
heller ikke grunnlag for å innvilge utsatt betalingsfrist. Dette bør fremgå direkte av
retningslinjene.


Likebehandlingsprinsippet
Likebehandlingsprinsippet er helt sentralt i skattesammenheng, og må veie tungt i en
vurdering av om betalingsutsettelse skal gis. Det anbefales derfor at dette fremgår
innledningsvis i retningslinjene.



Lengde på betalingsutsettelsen
Hvor lenge det skal gis betalingsutsettelse ved automatisert vedtak bør inngå i vedtaket.
Det anbefales at betalingsutsettelse gis for to måneder, med mulighet til forlengelse.



Beløpsgrenser for å få betalingsutsettelse
For å begrense søknadsmassen til å gjelde vesentlige beløp, anbefales beløpsgrenser på
kr. 1 000 for privatpersoner og kr. 10 000 for næringseiendommer.



Den økonomiske situasjonen for næringseiendommer – krav til vesentlig omsetningsfall
Det oppstilles som vilkår at skattyters økonomiske situasjon tilsier betalingsutsettelse.
Hva som skal til for å kvalifisere til betalingsutsettelse tilligger kommunens skjønn,
likevel slik at det er må være tale om vesentlig omsetningsfall. Dette samsvarer med
regjeringens vilkår for kontantstøtte til næringsbedrifter.
Hva som er vesentlig omsetningsfall kan eksempelvis ta utgangspunkt i en differensiert
ordning der den prosentvise størrelsen på omsetningsfallet ligger til grunn for
vurderingen. Det må tas stilling til hva som vurderes som et vesentlig omsetningsfall.
Som et utgangspunkt kan man tenke seg at et omsetningsfall for eksempel på under 30%
ikke skal gi grunnlag for betalingsutsettelse, mens et omsetningsfall fra og med 30% eventuelt sammen med andre kriterier – automatisk gir betalingsutsettelse. Dette er
samme prosentsats som regjeringen har lagt til grunn i sin tiltakspakke. Andre kriterier
kan være bedriftens totale betalingsevne, hva som er årsak til omsetningsfallet med
videre.
Alternativt kan man tenke seg at omsetningsfall i området 30-60% gir grunnlag for en
konkret vurdering av bedriftens virksomhet og øvrige økonomiske situasjon, mens et
omsetningsfall på mer enn 60% gir automatisk rett til betalingsutsettelse. En slik ordning
vil imidlertid kreve større ressurser til saksbehandling og anbefales ikke.

 Omsetningsfallet/inntektsreduksjonen til skattyter må skyldes koronasituasjonen – krav
til årsakssammenheng
Videre bør det stilles krav til at omsetningsfallet/inntektsreduksjonen er et resultat av
smittevernstiltakene som følge av utbruddet av koronaviruset (årsakssammenheng). Et
omsetningsfall som eksempelvis skyldes nedgang i kraftpriser vil med slike retningslinjer
ikke kunne gi grunnlag for å vurdere betalingsutsettelse.
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 Skattyter må kunne dokumentere omsetningsfallet/inntektsreduksjonen
Som forutsetning for automatisk betalingsutsettelse kan det stilles det som vilkår at
omsetningsfallet/inntektsreduksjonen kan dokumenteres sammenlignet med tidligere år.
 Forholdet til eventuelle tiltak fra regjeringen
Det bør stilles som vilkår for betalingsutsettelse at skattyter ikke er dekket under ordning
vedtatt av regjeringen eller andre offentlige støtteordninger.
 Ikke grunnlag for å gi betalingsutsettelse for kraftforetak, nettselskaper eller
petroleumsselskaper, eller eiendommer eid av staten, kommuner eller fylkeskommuner
Eiendomsskattekontoret finner det ikke er grunnlag for betalingsutsettelse for
kraftforetak og petroleumsforetak som følge av korona-tiltak. Tilsvarende vurdering har
regjeringen lagt til grunn for de statlige tiltakspakkene. For statlige, fylkeskommunale og
kommunale virksomheter er det heller ikke grunnlag for å innvilge utsatt betalingsfrist.
Dette foreslås presisert i retningslinjene.
 Den økonomiske situasjonen for privatpersoner (boligeiendommer og fritidseiendommer)
krav til vesentlig inntektsreduksjon
På tilsvarende måte bør vurdering av betalingsutsettelse for boligeiere eller eiere av
fritidseiendommer ta utgangspunkt i den økonomiske situasjonen for den enkelte. Ved
automatisert saksbehandling er det naturlig å legge vekt på om vedkommende er blitt
permittert eller sagt opp på grunn av koronaviruset.

Forslag til retningslinjer for betalingsutsettelse etter eiendomsskatteloven § 25 følger som
vedlegg 1. Retningslinjene er utarbeidet til bruk i forbindelse med betalingsproblemer som
følge av korona-tiltak.

Rådmannens kommentarer:
Som følge av utbruddet av koronaviruset har flere av kommuens innbyggere og
virksomheter fått redusert eller mistet sitt inntektsgrunnlag.
Slik det fremstår per i dag inngår ikke eiendomsskatt i regjeringens tiltakspakke til
næringen. Det må derfor påregnes at flere av næringsbedrifter i kommunen vil ha behov
for betalingsutsettelse. Også privatpersoner som er blitt permittert eller har mistet jobben,
vil kunne ha behov for betalingsutsettelse av eiendomsskatt.
Å vedta retningslinjer for behandling av søknader om betalingsutsettelse, vil ivareta
likebehandlingsprinsippet i tillegg til at det kan gjennomføres en raskere behandling.
Betalingsutsettelse vil lette likviditetsmessige utfordringer for skattytere som er rammet av
koronapandemien. Samtidig får kommunen mulighet til å vurdere hvordan situasjonen
utvikler seg og om det bør gis permanente lettelser.
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Rådmannens konklusjon:
Rådmannen anser vedlagt utkast til retningslinjer for betalingsutsettelse som følge av
korona-tiltak å være et godt verktøy for å sikre en effektiv og ensartet behandling av
søknadene. Rådmannen anbefaler derfor å fatte vedtak som foreslått på første side.

Rådmannen i Karmøy, 20.04.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.

Oversikt over vedlegg:
1 : Retningslinjer for behandling av søknader om betalingsutsettelse som følge av
korona-tiltak.

6

Vedlegg 1:
Retningslinjer for behandling av søknader etter eiendomsskatteloven § 25 - vilkår for
betalingsutsettelse på grunn av betalingsproblemer som følge av korona-tiltak.

Betalingsutsettelse etter eiendomsskatteloven § 25
1. Kommunen kan i særlige tilfeller innvilge betalingsutsettelse, jf. eiendomsskatteloven § 25
andre ledd: «Skatteinnkrevjaren kan i særlege høve gjeva utsetjing».
2. Utbruddet av koronavirus er etter kommunens vurdering et slikt særlig tilfelle hvor det
kan gis betalingsutsettelse.
3. Betalingsutsettelse forutsetter søknad fra skattyter til Karmøy kommune, Rådhuset,
Postboks 167, 4291 Kopervik
4. Vurderingen av betalingsutsettelse gjøres med utgangspunkt i likebehandlingsprinsippet.
5. Betalingsutsettelse gis for to måneder, med mulighet til forlengelse.
6. Beløp under 1000 kr for privatpersoner og 10 000 kr for næringseiendommer gir ikke
grunnlag for betalingsutsettelse etter søknad.
7. For å få betalingsutsettelse for næringseiendom, må det foreligge et vesentlig
omsetningsfall. Betalingsutsettelse forutsetter:
a. et omsetningsfall fra og med 30% sammenlignet med samme måneder året før,
b. at omsetningsfallet må være en direkte eller indirekte følge av korona-tiltak,
c. at omsetningsfallet må ha ført til midlertidig manglende betalingsevne.
(Eiendommer eid av foretak under konkursbehandling gis ikke betalingsutsettelse),
d.

at skattyter ikke har fått dekket kostnadene til eiendomsskatt gjennom andre
tiltak fra regjeringen eller andre offentlige støtteordninger.

8. Eiendommer som er omfattet av eiendomsskatteloven § 3 c - kraftanlegg, vindkraft-verk,
kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum innvilges ikke
betalingsutsettelse. Det samme gjelder oppdrettsanlegg som verdsettelse
etter teknisk verdi.
9. Eiendommer eid av staten, kommuner eller fylkeskommuner eller selskaper som er eid
av staten, kommuner eller fylkeskommuner innvilges ikke betalingsutsettelse.
10. Eiendommer nevnt i regjeringens tiltakspakke presentert 2. april 2020 innvilges heller
ikke betalingsutsettelse, da disse er omfattet av andre ordninger. Dette gjelder private
barnehager.
22. april 2020

11. Eiere av boligeiendommer og fritidseiendommer kan få utsatt betalingsfrist dersom
samtlige av følgende vilkår er oppfylt:
a. Skattyter er blitt permittert i mer enn 20 dager, eller skattyter er sagt opp
som følge av korona-tiltak.
b.

Skattyter som følge av dette har midlertidig manglende betalingsevne.

c.

At skattyter ikke har fått dekket kostnadene til eiendomsskatt gjennom andre
tiltak fra regjeringen eller andre offentlige støtteordninger.

22. april 2020

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER - BETALINGSUTSETTELSE AV
EIENDOMSSKATT SOM FØLGE AV KORONA-TILTAK
Formannskapet behandlet saken den 04.05.2020, saksnr. 47/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Formannskapet vedtar retningslinjer for behandling av søknader om betalingsutsettelse
av eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 25.

Retningslinjene i vedlegg 1 datert 22.4.2020, skal gjelde for søknader om
betalingsutsettelse på grunn av betalingsproblemer som følge av korona-tiltak.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Marit Samuelsen
19/1409

Arkiv: 232
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

04.05.2020

SØKNAD OM FRITAK / REFUSJON AV EIENDOMSSKATT
SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE – gnr. 43, bnr. 553
Rådmannens forslag til vedtak:

1. Karmøy kommunestyre gir Slågstemmen barnehage, gnr. 43 bnr. 553, fritak for
eiendomsskatt etter eiendomskatteloven § 7 a).
2. Fritaket gis for perioden 1.1.2018-31.12.2020. Videre fritak vurderes i årlige
budsjettvedtak.

SAKSFRAMSTILLING
Bakgrunn for saken

Eiendomsskattekontoret har mottatt søknad fra Slågstemmen barnehage SA i
Skudeneshavn om fritak for eiendomsskatt. Søker viser til at andre foreldre-eide
barnehager på Karmøy har fått refundert eiendomsskatt.
Vedtekter for Slågstemmen barnehage er vedlagt søknaden. Der fremkommer det at dette
er en foreldre eid-, null profitt barnehage og virksomheten har et ideelt (ikke økonomisk)
formål.
Vedlegg 1 : Søknad om refusjon for eiendomsskatt

Fakta
Vedtekter
Utklipp fra Slågstemmen barnehage SA sine vedtekter som kan ha betydning for
vurdering av søknaden:
-Slågstemmen Barnehagen SA er et andelslag
-Andelslagets formål er å eie og drive barnehage i Skudeneshavn til beste for andelshavere.
-Virksomheten har et ideelt (ikke økonomisk) formål.
-Andelslaget er åpent for foreldre/foresatte som har plass i barnehagen. Når
foreldre/foresatte har akseptert tilbud om plass plikter de å kjøpe en andel for hver plass som
er akseptert. Utover kjøp av andel foreligger det ingen plikt til å betale medlemskontigent i
andelslaget.
-Hver andel lyder på kr. 500,-. Andelsinnskuddet forrentes ikke.
-Årsoverskuddet skal godskrives egenkapitalen i andelslaget.
-Ved oppløsningen skal lagets gjeld først dekkes. Deretter skal andeler utbetales. Blir det
midler til overs, skal disse tilfalle en annen samvirkebarnehage primært i samme skolekrets
og i henhold til avviklingsstyrets valg og beslutning. Denne bestemmelsen kan ikke endres
uten samtykke fra Karmøy kommune.
Det vises for øvrig til barnehagens vedteker i sin helhet i vedlegg 2.
Brønnøysundsregisteret
Slågstemmen barnehage er registrert med organisasjonsform samvirkeforetak.
Formål : Eie og drive Skudeneshavn Andelsbarnehage i Karmøy kommune
Stiftelsesdato : 25.6.2001
Virksomhet/art/bransje : Heldags barnehage, 3 avdelinger
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Vedlegg 3 : Utskrift fra Brønnøysundsregisteret

Rettskilder / roller og oppgavedeling
Det er vedtatt i kommunen at det skal skrives ut eiendomskatt på «faste eigedomar i heile
kommunen»- i tråd med eiendomsskatteloven § 3 a). Fritak for eiendomsskatt må derfor ha
særskilt hjemmel.
I eiendomsskatteloven § 5 finner vi hvilke eiendommer som skal ha fritak:
Fri for eigedomsskatt er:
a)
Eigedom som staten eig, så langt
eigedomen vert nytta av Kongen eller kongehuset, Stortinget eller Regjeringa
eigedomen vert nytta til kulturelle føremål, slik som idrettsanlegg, musé, teater, skulpturar m.v.
eigedomen har historisk bygg eller anlegg
eigedomen vert nytta av Forsvaret til forsvarsanlegg, avgrensa leirområde eller militært øvingsområde
eigedomen tilhøyrer staten sine samferdselsforetak så langt dei tener ålmennyttige føremål
eigedomen er vassfall, fabrikk eller anna føretak som staten eig og som tener ålmennyttige føremål
b)
Eigedom som høyrer til jernvegar til ålmenn bruk, så langt og så lenge eigedomen vert nytta i verksemda.
c)
Kyrkjer.
d)
Eigedomar som kommunen sjølv eig.
e)
Legasjons- og konsulateigedomar som ein annan stat eig, når den andre staten fritek norsk eigedom for
tilsvarande skatt hjå seg.
f)
Eigedom som statens lufthamnselskap eig, i same omfang som fritaket for statens eigedom etter bokstav a
femte strekpunkt.
g)
Eigedom som helseforetak eig, i same omfang som fritaket for statens eigedom etter bokstav a sjette strekpunkt.
h)
Eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk, herunder gartneri og planteskule tilknytta slik drift.
i)
Ikkje utbygde delar av Finnmarkseiendommen sin grunn i Finnmark fylke. Dette fritaket gjeld likevel ikkje
tomteareal, jamvel om arealet ikkje er utbygd enno.
j)
Område som er vedteke verna som nasjonalpark eller naturreservat i medhald av lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Fritaket gjeld også for område verna som
nasjonalpark eller naturreservat etter den tidlegare lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern. Fritaket gjeld ikkje
bygning med tomt og tomteareal, jamvel om arealet ikkje er utbygd enno.
k)
Lavproduktiv grunneigedom som staten eig direkte eller indirekte, så langt den tener ålmennyttige føremål.
Fritaket gjeld ikkje bygning med tomt og tomteareal, jamvel om arealet ikkje er utbygd enno.

Utover de obligatoriske fritakene i eiendomsskatteloven § 5, er kommunen gitt mulighet
til å frita visse type eiendommer men hjemmel i eiendomsskatteloven § 7:
a)
b)
c)

d)

Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna kommunen, eit fylke eller staten.
Bygning som har historisk verde.
Bygning som heilt eller i noko mon vert nytt til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den tida bygninen
vart ferdig. Formannskapet eller det utvalget som er nevnt i kommuneloven § 10, kan få fullmakt til å avgjerda
einskildsaker om skattefritak.
Bygning og grunn i visse luter av kommunen.

For årene 2015-2020 har kommunestyret vedtatt å frita eiendomsskatt for eiendommer
som eies av «stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller
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staten», jf. esktl. § 7 a). Det er fritak etter denne paragraf som kan være aktuelt for
barnehagen.
I tillegg har kommunestyret fra år 2020 vedtatt å frita «Bygning som har historisk verde», jf.
esktl. § 7 b). Dette fritaket har kommunestyret vedtatt å begrense til bygninger som er
fredet av Riksantikvaren.

Problemanalyse
For å frita eiendommer for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 a): «stiftingar eller
institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten», må visse krav være
oppfylt :
 Krav om direkte eierskap
Eiendommen må eies direkte av ”stiftingar eller institusjonar”- det er ikke tilstrekkelig med
disposisjonsrett til eiendommen for å kunne frita etter bestemmelsen.
 Krav til hva som inngår i lovens uttrykk «stiftingar eller institusjonar»
Finansdepartementet har uttalt i brev av 12.juni 2003 til en annen kommune at «stiftingar
eller institusjonar» har vært antatt å dekke alle typer juridiske personer hvor ingen har
direkte eierinteresser, herunder foreninger.
Videre er det etter Finansdepartementets syn, i brev 12.juni 2003 (Utv. 2003 s.1190), uttalt
at det ikke er meningen at bestemmelsen skal brukes på fysiske personer, enkeltmannsforetak eller ansvarlige selskaper med fysiske personer som deltakere, da de ikke kan
regnes som «stiftingar eller institusjonar» etter loven. Etter Finansdepartementets uttalelse
kan alle typer juridiske personer, hvor ingen har direkte eierinteresser, herunder
foreninger, fritas.
 Krav til virksomheten
Eigedomsskattelova § 7 a) oppstiller krav om at stiftelsen eller institusjonen må drive en
virksomhet som er til fordel for kommunen, et fylke eller staten.
Etter Finansdepartementets oppfatning må spørsmålet om hva som skal anses som slik
virksomhet baseres på en konkret helhetsvurdering. Ved denne vurderingen må en blant
annet se hen til :
1. om stiftelsen/institusjonen utfører oppgaver som ellers måtte ivaretas av det
offentlige
2. om stiftelsen/institusjonen har til formål å gå med overskudd
3. om stiftelsen/institusjonen deler ut utbytte til sine medlemmer
4. finansieringen av stiftelsen/institusjonen
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I tillegg uttaler Einar Harboe i Eiendomsskatt, Kommentarutgave, 2.utgave 2004 :
«Eiendommer tilhørende institusjoner som utfører funksjoner som det naturlig tilligger
det offentlige (kommuner, fylket eller staten) å ta seg av, kan fritas.»

Vurdering
Vurdering - Direkte eierskap
Eiendommen må eies direkte av ”stiftingar eller institusjonar”- det er ikke tilstrekkelig
med disposisjonsrett til eiendommen for å kunne frita etter bestemmelsen.
I dette tilfellet er tinglyst eier Slågstemmen Barnehage SA, mens Karmøy kommune som
har obligatorisk fritak etter esktl. § 5 d, er registrert som bortfester av grunnen.
-Søknaden fra barnehagen anses å havne innenfor krav til direkte eierskap.
Barnehagen er eid av Slågstemmen barnehage SA, vilkåret om direkte eierskap
anses oppfylt.

Vurdering - Stiftelse eller institusjon
Lovens ordlyd er ganske klar på dette punkt; eieren av eiendommen det søkes fritak for,
må være en stiftelse eller institusjon. Det kan for øvrig tenkes helt spesielle tilfeller hvor
fritak likevel kan gis. Harboe nevner i sin kommentarutgave til eiendomsskatteloven
(2.utgave, side 74-75) et tilfelle hvor en eiendom tilhørende en bedrift for yrkeshemmede
(organisert som aksjeselskap) kunne fritas, med den begrunnelse at virksomheten ikke
hadde erverv som formål (formålet var å aktivisere de ansatte). Harboe uttaler også
samme sted at «(….) med vilkår om at vedkommende eiendom skal eies av en stiftelse
eller institusjon, kan eiendommen som eies av et aksjeselskap vanskelig fritas for
eiendomsskatt.»
Finansdepartementet (Fin) har uttalt at foretak av privatøkonomisk natur ikke kan fritas
med hjemmel i bestemmelsen i eiendomsskatteloven § 7a) (Utv. 1979 s.174).
-I dette tilfellet er eiendommen fullt ut eiet av et samvirkeforetak/andelslag.
Formålet er å eie og drive barnehagen i Skudeneshavn til beste for andelshavere
(foreldre). Virksomheten har et ideelt (ikke økonomisk) formål. Lovens vilkår om at
eiendommen må være eid av en «stiftelse eller institusjon anses derfor å være
oppfylt».

Vurdering – Virksomheten
 Om stiftelsen/institusjonen utfører oppgaver som ellers måtte ivaretas av det offentlige
Lovens ordlyd er klar på at fritak for eiendomsskatt kan gis til virksomheter som tjener
allmennyttig formål og ivaretar samfunnsfunksjoner som må ivaretas av det offentlige.
5

I denne sammenheng vises det til lov av 17. juni 2005 nr. 64 (Barnehageloven) § 8, 2.ledd
hvor det fremkommer at kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under
opplæringspliktig alder som er bosatt i kommune.
-Søknaden havner dermed i utgangspunktet innenfor lovens ordlyd på dette
punktet. Vilkåret om at stiftelsen/institusjonen må utføre oppgaver som ellers måtte
ivaretas av det offentlige, anses følgende for å være oppfylt.

 Om stiftelsen/institusjonen har til formål å gå med overskudd
Barnehagen har nedfelt i sine vedtekter at virksomheten har et ideelt, ikke økonomisk
formål. Årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i andelslaget. Ved oppløsningen skal
lagets gjeld først dekkes. Deretter skal andeler utbetales. Blir det midler til overs, skal
disse tilfalle en annen samvirkebarnehage primært i samme skolekrets og i henhold til
avviklingsstyrets valg og beslutning. Denne bestemmelsen kan ikke endres uten samtykke
fra Karmøy kommune.
-Barnehagens vedtekter om at virksomheten har et ideelt, ikke økonomisk formål
tilsier at søknaden havner innenfor de krav som er satt for å kunne gi fritak etter
eiendomsskatteloven § 7 a).

 Om stiftelsen/institusjonen deler ut utbytte til sine medlemmer
I barnehagens vedtekter finner vi at andelsinnskudd forrentes ikke.
-Barnehagens vedtekter om at andelsinnskudd ikke forrentes, tilsier at søknaden
havner innenfor de krav som er satt for å kunne gi fritak etter eiendomsskatte-loven
§ 7 a).

 Finansieringen av stiftelsen/institusjonen
Barnehagen er en foreldre-eid barnehage. Andelslaget er åpent for foreldre/foresatte som
har plass i barnehagen. Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om plass plikter de å
kjøpe en andel for hver plass som er akseptert.
-Nevnte finansiering gjennom foreldrenes/foresattes kjøp av andeler, anses ikke å
være til hinder for å gi eiendommen fritak etter esktl. § 7 a).

Likebehandling
Søker viser til at andre foreldre-eide barnehager på Karmøy har fått refundert
eiendomsskatt. Likebehandling er vesentlig i vurdering om fritak for eiendomsskatt.
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Barnehager med tilsvarende formål, organisering og struktur er tidigere gitt fritak i
kommunen når vilkårene i eiendomsskatteloven § 7 a) er oppfylt.

Økonomi
Eiendomsskattetaksten for Slågstemmen barnehage som ligger på gnr. 43, bnr. 553 er
kr. 3 968 000. Dette gir en årlig eiendomsskatt på kr. 27 776,-.
Det søkes om å få refundert eiendomsskatten fra om med år 2018. Ved et eventuelt fritak
for årene 2018-2020 vil samlet mindreinntekt for kommunen i eiendomsskatt utgjøre
kr. 83 328,-.

Forslag til løsning
Etter en helhetsvurdering av barnehagen i forhold til de krav som er oppstilt i
eigedomsskattelova § 7 a), anbefaler rådmannen at søknaden innvilges.
Dette er også i tråd med fritak som kommunen har gitt tidligere for barnehager med
tilsvarende formål, organisering og struktur.

Rådmannens kommentarer:
Et krav i forhold til fritak for eiendomsskatt er at like eiendommer skal behandles likt,
med mindre saklige grunner tilsier ulik behandling. I dette tilfellet finner ikke rådmannen
saklige grunner som tilsier ulik behandling i forhold til tilsvarende barnehager. Dette er
barnehager som drives med et ideelt, ikke økonomisk formål og der øvrige krav etter
eiendomsskatteloven § 7 a) er oppfylt.

Rådmannens konklusjon:
Rådmannen anbefaler kommunestyret å fatte vedtak som foreslått på første side.

Rådmannen i Karmøy, 20.03.2020
Vibeke Vikse Johnsen
Sign.

Oversikt over vedlegg :
1. Søknad om refusjon for eiendomsskatt
2. Vedtekter Slågstemmen barnehage SA
3. Utskrift fra Brønnøysundsregisteret
7

8

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT
SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE
Formannskapet behandlet saken den 04.05.2020, saksnr. 48/20
Behandling:
Midtun (FRP) redegjorde og ba om å få vurdert sin habilitet jf. fvl. § 6 på bakgrunn av hans
samboerskap med en ansatt i Slågstemmen barnehage.
Medhaug (H) redegjorde og ba om å få vurdert sin habilitet jf. fvl. § 6 på bakgrunn av at han er
medlem i styret i Kirketunet barnehage.
Ordfører foreslo at Midtun er å betrakte som inhabil etter fvl. § 6 (2).
Midtun (FRP) ble enstemmig vedtatt inhabil.
Midtun fratrådte.
10 representanter til stede.
Ordfører foreslo at Medhaug er å betrakte som habil etter fvl. § 6 .
Medhaug (H) ble enstemmig vedtatt habil.

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Midtun (FRP) tiltrer igjen. 11 representanter til stede.

Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre gir Slågstemmen barnehage, gnr. 43 bnr. 553, fritak for
eiendomsskatt etter eiendomskatteloven § 7 a).

2. Fritaket gis for perioden 1.1.2018-31.12.2020. Videre fritak vurderes i årlige budsjettvedtak.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Øystein Hagerup
20/2746

Arkiv: 242
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

04.05.2020
11.05.2020

FORSLAG TIL ENDRINGER AV UBUNDET INVESTERINGSFOND

Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Fond for boligfelter, fond for industrifelter og salgsinntekter til oppgradering av
kommunale bygg avvikles, og slås sammen med øvrige midler på ubundet
investeringsfond.

2.

Dette vedtaket om sammenslåing medfører ikke i seg selv endringer i foreslått
finansiering av investeringsbudsjettet for 2020.

3.

Karmøy kommunestyre vedtar et mål om at ubundet investeringsfond bør minst være 100
mill. kroner.

4.

I økonomireglement investering del 4 om finansiering av investeringsregnskapet gjøres
følgende endring:
Punkt 7. om «bruk av ubundet investeringsfond, opprinnelig avsatt av kommunestyret til
andre spesifikke formål» fjernes, da dette punktet ikke lengre blir relevant. Nåværende
punkt 8 blir nytt punkt 7.

SAKSFRAMSTILLING
Bakgrunn for saken
Karmøy kommunestyre har tidligere vedtatt å ha egne fond for utvikling av nye bolig- og
industrifelter. Kommunen har i tillegg et system hvor det man setter av «Salgsinntekter til
oppgradering av kommunale bygg». Dette gjøres avsetninger innfor kommunens samlede
ubundne investeringsfond. Det er bygget inn egne fullmakter for håndtering av salgsinntekter til
hver av disse «delfondene», mens nye prosjekter som finansieres av disse behandles av
kommunestyret.
Fond for salg av bolig- og industrifelter er tenkt som «egne økonomier» hvor salgsinntekter
settes av til fond, og nye prosjekter finansieres med disse fondsmidlene. Over tid har disse
fondene vokst seg større, blant annet fordi salgsinntektene overstiger bokførte kostnader, noe
som igjen skyldes blant annet at tomteverdi fra kommunalt eide tomter og kapitalkostnader ved
utviklingen av disse ikke regnskapsmessig belastes de ulike investeringsprosjektene.
I praksis har kommunen de siste årene sett disse investeringsmidlene i sammenheng og
budsjettert med å bruke midler derfra til å finansiere andre investeringer. Nye prosjekter vedtas
uansett av kommunestyret.
Håndteringen av investeringsprosjekter har de siste årene gjennomgått betydelige endringer,
både til hvordan kommunen budsjetterer, følger opp og rapporterer på de enkelte
investeringsprosjektene – men også til hvordan mant tenker finansiering.
Disse fondene har sin bakgrunn i kommunestyrevedtak fra 2004, 2006 og 2010. På denne tiden ble
investeringsprosjektene i Karmøy kommune vedtatt med egen finansiering for hvert prosjekt.
Siden er denne praksisen endret, med bakgrunn i nye statlige retningslinjer for budsjettering og
avslutning av investeringsregnskapet der formålet med å se investeringsregnskapet og
finansiering av disse i større grad under ett. Det er ønskelig å fortsette denne forenklingen av
kommunes håndtering av finansiering av investeringsmidler.
Etter rådmannens syn tjener ikke disse «delfondene» lengre sin hensikt. Det foreslås derfor i
denne saken å avvikle disse «delfondene» og i stedet opererer kun med «ett» ubundet
investeringsfond.
Ubundet investeringsfond i dag
Karmøy kommune hadde ved inngangen til 2020 totalt 301,5 mill. kroner på ubundet
investeringsfond. Dette fordeler seg på følgende inndeling i diverse fond*:
Ubundet investeringsfond – ikke disponert: 16 468 447 kroner
P056 Fond for boligfelter: 37 254 125 kroner
P057 Fond for industrifelter: 214 592 489 kroner
Salgsinntekter til oppgradering av kommunale bygg. 33 119 360 kroner

* Fordelingen mellom disse delfondene må uansett korrigeres, da det i regnskapsavslutningen dessverre er
blitt gjort en feil belastning ved kjøp av aksjer i Haugaland Kraft. Disse skulle etter kommunestyrets vedtak
være finansiert fra fond for industrifelter, men ble i regnskapsavslutningen i stedet belastet den
gjenværende delen av ubundet investeringsfond (som ikke er disponert til spesielle formål).
Det samlede beløpet på 301,5 mill. kroner må også ses i sammenheng med planlagt finansiering
av prosjekter fremover. I sak om rebudsjettering av ubrukte investeringsmidler er det foreslått å
bruke netto ca. 27 mill. kroner fra ubundet investeringsfond i 2020, i hovedsak midler fra fond for
industrifelter. I vedtatt investeringsplan er det budsjettert med å bruke ytterligere 129 mill.
kroner fra disse delfondene i 2021-2023. Det er samtidig budsjettert med 46 mill. kroner i
avsetninger til fondene, slik at det netto forventes brukt 83 mill. kroner i 2021-2023.
I praksis bruker altså allerede kommunestyre muligheten til å se fondene i sammenheng, og har
ved flere anledninger vedtatt å finansiere andre investeringer med for eksempel fond for
industrifelter. Nytteverdien av å holde på disse ulike delfondene anses derfor å være beskjeden,
sammenheng, samtidig som dette unødig øker kompleksiteten i investeringsbudsjett og –
regnskap.
Forslag til ny praksis
Rådmannen ønsker å forenkle praksisen, og det foreslås å avvikle praksisen med flere «sekker»
med penger innenfor ubundet investeringsfond. Investeringsprosjekter bør vurderes under ett,
også i tilfelle oppgradering kommunale bygg, eller utbygging av bolig- og industrifelter.
Rådmannen mener disse delfondene bør slås sammen slik at kommunestyret forholder seg til en
sekk med midler på ubundet investeringsfond. Salgsinntekter som etter tidligere praksis settes av
til en av disse delfondene foreslås at fortsatt settes av til ubundet investeringsfond, men ikke
øremerket til noen av disse delfondene.
Samtidig er det viktig å ivareta hensynet til fleksibilitet, slik at kommunestyret har midler til å
foreta ekstra investeringstransaksjoner ved behov. Slike behov dukker opp fra tid til annen, for
eksempel da kommunen i 2019 vedtok å kjøpe aksjer i Haugaland Kraft. For å ivareta en slik
fleksibilitet er det ønskelig at ubundet investeringsfond samlet ikke kommer under et visst nivå.
Det foreslås derfor at kommunen setter et mål om at ubundet investeringsfond ikke bør være
under 100 mill. kroner.
Ny praksis vil med dette være slik at:
•

inntekter fra salg av kommunale bygg, av industri- og boligtomter settes av til ubundet
investeringsfond.

•

Aktuelle investeringer i rehabilitering av bygg, industrifelter og boligfelter vurderes og
prioriteres på vanlige måte i investeringsbudsjett.

•

Midler på ubundet investeringsfond brukes til å finansiere kommunens investeringer,
men normalt ikke slik at fondet forventes å bli mindre enn 100 mill. kroner.

Rådmannens konklusjon:

1.

Fond for boligfelter, fond for industrifelter og salgsinntekter til oppgradering av
kommunale bygg avvikles, og slås sammen med øvrige midler på ubundet
investeringsfond.

2.

Dette vedtaket om sammenslåing medfører ikke i seg selv endringer i foreslått
finansiering av investeringsbudsjettet for 2020.

3.

Karmøy kommunestyre vedtar et mål om at ubundet investeringsfond bør minst være 100
mill. kroner.

4.

I økonomireglement investering del 4 om finansiering av investeringsregnskapet gjøres
følgende endring:
Punkt 7. om «bruk av ubundet investeringsfond, opprinnelig avsatt av kommunestyret til
andre spesifikke formål» fjernes, da dette punktet ikke lengre blir relevant. Nåværende
punkt 8 blir nytt punkt 7.

Rådmannen i Karmøy, 24.04.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.

SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL ENDRINGER AV UBUNDET
INVESTERINGSFOND
Formannskapet behandlet saken den 04.05.2020, saksnr. 49/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1.
Fond for boligfelter, fond for industrifelter og salgsinntekter til oppgradering av
kommunale bygg avvikles, og slås sammen med øvrige midler på ubundet
investeringsfond.

2.

Dette vedtaket om sammenslåing medfører ikke i seg selv endringer i foreslått
finansiering av investeringsbudsjettet for 2020.

3.

Karmøy kommunestyre vedtar et mål om at ubundet investeringsfond bør minst være 100
mill. kroner.

4.

I økonomireglement investering del 4 om finansiering av investeringsregnskapet gjøres
følgende endring:
Punkt 7. om «bruk av ubundet investeringsfond, opprinnelig avsatt av kommunestyret til
andre spesifikke formål» fjernes, da dette punktet ikke lengre blir relevant. Nåværende
punkt 8 blir nytt punkt 7.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Siv Elisabeth Røksund Lie
20/2700
Sign:

Arkiv: 033
Dato:

Utvalg:

Formannskapet

04.05.2020

REFERATLISTE FORMANNSKAPET 04.05.20

1. Søknad om støtte - Åkrehamn Fartøyvernforening
2. Vedrørende utredning av grensejustering mellom Haugesund og Karmøy kommuner
3. Protokoll fra møtet i eierskapsutvalget 22.04.2020

Høringer:
A. Høring – Forslag til midlertidig forskrift om unntak fra aktivitetsplikt mv etter
sosialtjenesteloven
B. Høring av Autisme- og Tourettesutvalgets innstilling NOU 2020:1
C. Høring om endringer om klage på vurdering – Utdanningsdirektoratet
D. Høring – forslag til midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe negative
konsekvenser av covid-19
E. Høring – Midlertidige endringer i Helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe
konsekvenser av covid-19)
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Fra: Kristen Fagerland <kriste-f@online.no>
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Til: Jarle Nilsen <jni01@karmoy.kommune.no>
Emne: Åkrehamn Fartøyvernforening

Åkrehamn Fartøyvernforening
20.04.2020
Postboks 157,
4296 Åkrehamn

Åkrehamn

Karmøy Kommune
v/ Ordfører Jarle Nilsen
Rådhuset
Postboks 167,
4291 Kopervik.
SAK: Søknad om økonomisk støtte.
Det som det søkes støtte for er rehabilitering av verneverdig fartøy , ex. Reketråler RIMA
1.
Åkrehamn Fartøyvernforening overtok fartøyet høsten 2006 og ble i brev av 11. oktober
2007
Gitt « STATUS SOM VERNEVERDIG SKIP « av Riksantikvaren.
Formålet med fartøyet er at skal taes vare på slik det var da det gikk ut av ordinært
fiskeri.
Dette prøver vi på så godt vi evner, men nå er vi kommet til det stadium at naturen har
tatt overhånd. Det er i de seneste årene konstatert at det var en del råteskader på
fartøyet.
Med dette for øyet ble 2 trebåtbygger firmaer bedt om å inspisere fartøyet og gi pris på
eventuelle reparasjoner.
Inspeksjoner ble utført og anbudspriser mottatt.
Det som var gjennomgående hos begge trebåtbyggerne var at dekket var i svært dårlig
forfatning samt de to øverste borden rundt hele fartøyet i tillegg til toppen på samtlige
spantetopper i lasterommet måtte skiftes.
Med dette som bakgrunn, valgte vi lokalt ved Mannes Trebåtbyggeri til å utføre arbeidet.
Prisen som var antydet er på kr. 1.400.00,Vi satte i gang søknad om økonomisk støtte og fikk god respons. Vi fikk tilsagn om støtte
fra Rogaland Fylkeskommune, Kulturmindeforndet , Vestenfjelske
Bykreditforening, Stiftelsen UNI, vår lokale sparebank, Skudenes & Aakra Sparebank og
andre bidragsytere.
Da arbeidet med reparasjonen startet, viste det seg snart at arbeidet ble mer omfattende
en først antatt.
Da arbeidet med fjerning av garnering og bjelkevegger i lasterommet ble fjernet, viste
det seg at spanter, hudplank og garnering var tilholdssted for en innsekter av ett eller
annet slag ( kvite makkar størrelsen var opptil 2 cm. ). Dette var det ikke mulighet å få
avdekket før rivingarbeidet av garneringen startet. For å gjøre en lang historie kort endte
det med at samtlige spant fra baug til skottet til maskinrom måtte skiftes. Noen helt fra
toppen og helt til kjøl andre litt mindre. Lugaren forut måtte også rives helt ut inklusivt

dørken måtte meisles opp for å komme til all råteskadene på spant, garnering og
hudplank.
Med bakgrunn i dette, har båtbygger antydet at merkostnaden blir ca. 1.000.000 i tillegg
til det opprinnelige anbudet.
Med bakgrunn i dette, lurer vi på om Karmøy Kommune har noen mulighet å støtte dette
prosjektet?
Alle summer hjelper oss videre i arbeidet med og ivareta den fine ambasadøren for
Karmøy.
Det ville hjulpet oss mye om dere kunne støtte oss slik at Rima 1 i fremtiden og kan vises
frem på festivaler som en god ambasadør for Karmøy Kommune slik vi gjorde i 2014 da
vi deltok i kystkonvoien til Oslo og bar Karmøy Kommune sitt flagg i mastetoppen. Se
vedlegg. Samt mange andre festivaler som har med fiske og kystkultur og gjøre.
Må igjen få opplyse at det er veldig viktig at vi får Rima 1 i god stand nå slik at den
fortsatt kan bli som et museum for fiskeriet her på Karmøy.
Vi er svært takknemligefor alle bidrag, store eller små !
Med vennlig hilsen
Styret.
Åkrehamn Fartøyvernforening.
                                 .....

Fylkesmannen i Rogaland
Postboks 59
4001 STAVANGER

Deres ref

Vår ref

Dato

2016/4464

20/545-2

24. april 2020

Avslag på søknad om utredning av grensejustering mellom Haugesund
og Karmøy kommuner
Vi viser til henvendelse fra fylkesmannen i Rogaland 24. januar 2020, vedrørende søknad
fylkesmannen har mottatt fra aksjonsgruppen fastlands-Karmøy, med anmodning om å sette
i gang utredning av grensejustering mellom Karmøy og Haugesund kommuner.
Fylkesmannen ber departementet ta stilling til om det skal settes i gang en utredning av en
slik grensejustering, i henhold til inndelingsloven § 9.
Fylkesmannen viser til at kommunene har uttalt seg i saken, og de er ikke enige i spørsmålet
om grensejustering. Haugesund kommune er positive, mens Karmøy kommune motsetter
seg en slik grensejustering.
Den omsøkte grensejusteringen er omfattende og medfører ifølge Karmøy kommune, at 18%
av arealet og 21% av innbyggerne overføres til Haugesund. I søknaden fra initiativtakerne
vises det til en tilknytning mellom fastlands-Karmøy og Haugesund gjennom
næringsvirksomhet og arbeidsmarked. Det fremgår ikke av søknaden at det benyttes
kommunale tjenester på tvers av kommunegrensen.
Departementet har myndighet til å beslutte om det skal settes i gang en utredning av
grensejustering, jf. § 9 i inndelingsloven. Spørsmålet avgjøres ut fra et fritt skjønn, jf.
rundskriv om H-10/15, pkt. 3.3.1.
Endringer i kommuneinndeling bør medvirke til å skape formålstjenlige enheter som kan gi
innbyggerne og næringslivet tilfredsstillende tjenester og næringsliv, jf. inndelingsloven § 1.
Departementet mener det ikke ligger til rette for at en grensejustering i dette tilfellet i
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tilstrekkelig grad vil svare på utfordringene i det aktuelle området. Det vil være tale om en
omfattende endring, som vil berøre mange innbyggere og et stort areal. Der en
grenseendring vil ha såpass store konsekvenser, mener departementet det er særlig viktig at
endringen bidrar til forbedringer. Siden departementet mener dette ikke er tilfelle i denne
saken, vedtar departementet at det ikke skal settes i gang utredning av grensejustering
mellom Haugesund og Karmøy kommuner.
Beslutningen kan påklages i samsvar med reglene i forvaltningslovens kapittel VI. Vi ber
fylkemannen om å orientere initiativtakerne om avgjørelsen og om muligheten for å klage.

Med hilsen

Mari Jacobsen (e.f.)
avdelingsdirektør
Ina Kathrine Ruud
fagdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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SAK 1. GODKJENNING AV SAKSLISTE OG PROTOKOLL
•
•

Innkalling og saksliste ble godkjent
Møteprotokoll fra 06.04.2020 ble godkjent

Sak 2: Forberedelse til generalforsamling i Haugaland Kraft AS
•
•
•
•

Saksdokumenter til generalforsamlingen 30.04.2020, ble mottatt 15.04.2020.
Næringssjefen orienterte om at styreleder vil besørge for at generalforsamlingen får en
orientering om status i arbeid med fiberkabel til UK.
Ordføreren orienterte om at et av medlemmene til valgkomitéen vil bli byttet ut på grunn
av interesserelasjoner til BKK. Aksjonærene arbeider med å finne ny kandidat.
Generalforsamlingen skal ta stilling til tre større saker:
o Sak 5/20: Godkjenning av årsregnskap
o Sak 7/20: Valg av nytt styre i HK. Saken er tidligere drøftet i eierskapsutvalget, se
protokoll fra 6. april.
o Sak 10 – 14/20: Planlagt emisjon og «trekantfisjon» med Fjelberg Kraftlag
o Lån på 10 mill. til Lufthavndrift AS er ikke på sakslisten.
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•

•

•

Sak 5/20: Årsregnskapet for 2019 viser:
o Driftsinntekter konsern: 2.365.815.000 som er en nedgang på -10,8 prosent fra 2018.
Eierforventningen er minst tilsvarende vekst som i bransjen.
o Driftsresultat konsern: +1.045.759.000 som er en nedgang fra 2018 (+1.300.248.000).
o Årsresultat: +599.302.000, (2018: +746.194.000, inkl. 151 mill. fra gevinst på salg av
Haugaland Næringspark AS)
o Utvikling i nøkkeltall:
§ Driftsmargin (EBIT): +44,2 prosent, (2018: +49,0 prosent). Eierforventningen
er minst tilsvarende gjennomsnittet i bransjen
§ Resultatgrad: +25,3 prosent, (2018: +28,1 prosent). Eierforventningen er
minst tilsvarende gjennomsnittet i bransjen.
§ Egenkapitalrentabilitet: +6,6 prosent, (2018: +8,7 prosent). Eierforventningen
er i intervallet 9 – 12 prosent, og minimum 1-2 prosentpoeng over bransjens
gjennomsnitt.
§ Totalrentabilitet: +8,7 prosent, (2018: +11,5 prosent). Eierforventningen er i
intervallet 8 – 11 prosent.
§ Øvrige nøkkeltall i eierstrategien har selskapet ikke rapport på enda.
o Kommentar til årsregnskapet
§ Resultatet er isolert sett godt, men må vurderes mot resultater i bransjen
generelt. Det er lite trolig at det er negativ vekst i bransjen, og nedgang i
selskapets inntekter bekymrer. Utviklingen i SKL er ikke eksplisitt opplyst,
men sammenligning med 2018 sannsynliggjør at mye av nedgangen ligger i
dette selskapet. Det er ikke opplyst om nedgangen skyldes volumnedgang
eller nedgang i energipriser eller fiberpriser.
Sak 10/20: «Orientering og godkjennelse av integrasjon med Fjelberg Kraftlag AS».
o Styrets forslag til vedtak forutsetter at generalforsamlingen er kjent med
integrasjonsavtale datert 5.11.2018, endringsavtale datert 31.01.2020 og fisjonsplan
datert 1.04.2020. De to første avtalene mangler, kun fisjonsavtalen er vedlagt, men
uten tilhørende vedlegg til fisjonsavtalen.
o Mangelen kan i ytterste konsekvens både føre til at generalforsamlingen
underkjenner innkallingen, og at generalforsamling ikke godkjenner forslag til
vedtak. Mangelen er varslet til styreleder, 21.04.2020. En konsekvens av vedtaket
fører til at styrets risiko ved transaksjonen overføres til eierne, uten at eierne i
realiteten er kjent med risikoen i transaksjonen.
Sak 11 – 13/20: Emisjon og «trekantfisjon» med Fjelberg Kraftlag.
o I hovedtrekk overføres Fjelberg Kraftlag sin virksomhet og 90.907 aksjer som
selskapet eier i SKL, til Haugaland Kraft og underliggende datterselskaper
o Virksomheten i Fjelberg Kraftlag er verdsatt til kr. 103.001.661, og overføres til ulike
datterselskaper i HK, som «tinginnskudd». Fjelberg Kraftlag mottar godtgjørelse i
form av 6.355.615 aksjer i HK som er verdsatt til kr. 103.001.661. Aksjeverdien skal
være basert på en tidligere og avtalt verdsettelse i 2018.
o SKL-aksjene er verdsatt til kr. 207.209.844. Fjelberg Kraftlag mottar godtgjørelse i
form av 12.785.678 aksjer i HK som er verdsatt til kr. 249.209.826, samt et
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•

•

kontantbeløp for differansen på kr. 41.999.982. Aksjeverdiene er basert på fersk
verdsettelse i 2020.
o I tillegg skal Fjelberg Kraftlag motta et kontantbeløp på kr. 5.000.000, som
kompensasjon for utbytte fra SKL i 2019 som skulle ha tilfalt selskapet i følge
revisor.
o Samlet transaksjonsverdi beløper seg til kr. 357.211.487
o Fjelberg Kraftlag AS skal etter fusjon eie 19.141.293 aksjer (3,67 prosent) i
Haugaland Kraft AS
o Revisorfirma Deloitte har vurdert verdsettelsesmetoder, verdier og transaksjonenes
lovlighet forhold til aksjeloven. Revisors bekreftelser ligger i saksdokumentene.
Sak 14/20: Fullmakt til erverv av egne aksjer – Fjelberg Kraftlag
o I saken vises det til integrasjonsavtale datert 05.11.2018, og tidligere fullmakt
(likelydende) gitt av generalforsamlingen i Haugaland Kraft 26.11.2018. Forslag til
vedtak er å forlenge fullmakten til og med 01.03.2021.
o I integrasjonsavtale gis Fjelberg Kraftlag en put-opsjon (salgsrett) til å selge aksjene
tilbake til Haugaland Kraft til 16,195 kr/aksje (totalverdi kr. 310 mill.).
o Det er uklart hvordan eventuelt bruk av opsjonen vil påvirke verdien av Haugaland
Kraft AS.
Kort om verdsettelse av Haugaland Kraft AS:
o I 2015 eide Karmøy kommune 44,84 prosent av selskapet. Samme år ble det
utarbeidet en felles eierstrategi sammen med de øvrige eierkommunene, som åpnet
opp for «utvanning» og nye aksjonærer inn i selskapet. I forbindelse med
restruktureringen av SKL ble selskapets egenkapitalverdi vurdert til ca. 5 mrd.
Deretter har selskapet hatt flere emisjoner og verdsettelser. Herunder:
o 26.11.2018: Ekstraordinær generalforsamling vedtok rettet emisjon mot Fitjar
Kraftlag SA og Suldal kommune, til 16,195 kr. pr aksje. Dette gav en
egenkapitalverdi av selskapet på kr. 8.130.827.205, hvorav Karmøy kommunes
eierandel (35,72 prosent) utgjorde kr. 2.904.735.184.
o 19.08.2019: Karmøy kommune kjøper 4.320.000 aksjer av Bokn kommune til 18,325
kr. pr aksje, som gir en egenkapitalverdi av selskapet på kr. 9.199.999.982. Dette gav
en eierandel til Karmøy kommune på 36,58 prosent og utgjorde kr. 3.365.864.338.
Etter at øvrige aksjonærer benyttet sin forkjøpsrett ble eierandelen redusert til 36,05
prosent som gir en verdi på kr. 3.316.183.590
o Etter planlagt emisjon og «trekantfisjon» med Fjelberg Kraftlag blir kommunens
eierposisjon i Haugaland Kraft AS følgende:
§ Antall aksjer: 180.968.850 (av totalt 521.199.163 aksjer i selskapet)
§ Eierposisjon: 34,72 prosent
§ Verdi av eierpost: kr. 3.527.322.964 (av total selskapsverdi på kr.
10.158.863.122
§ Aksjeverdi: 19,491 kr/aksje
o Samlet verdiøkning av kommunens eierpost fra 2015 er på ca. 1,3 mrd. Bare fra
november 2018 og fram til i dag er verdiøkning ca. 622,6 millioner, (inklusiv «Boknaksjene»). Karmøy kommune kan være godt fornøyd med verdiutviklingen i
selskapet.

3

Arkivsaksnr

Eierskapsutvalgets behandling:
•
•

•

Ordfører er selv forhindret til å delta i generalforsamlingen og ber varaordfører
representere kommunen.
Varaordfører vil ta imot tilbudet fra selskapet om en gjennomgang av selskapets strategi og
innsikt i avtaler om emisjon og «trekantfisjon» med Fjelberg Kraftlag, før
generalforsamlingen. Særlig viktig i sak 10/20.
Eierutvalget drøftet om tiden var moden for å revidere eierstrategien for selskapet.

Sak 3: Forberedelser til generalforsamling i E134 Haukelivegen AS
•
•

•
•

E134 Haukelivegen AS har innkalt til generalforsamling 4. juni 2020
Styret foreslår vedtektsendring, hvor det innføres bruk av valgkomité i selskapet. Dette er i
tråd med kommunens eierskapsmelding og anbefaling av god offentlig eierstyring. Ideelt
sett bør det være mindre detaljer i vedtektene, og valgkomiteens arbeid burde i stedet være
beskrevet i egen instruks.
Innkalling har også forslag til nye styremedlemmer. Det foreligger en kort begrunnelse.
Ordføreren orienterte om at det var drøftinger blant aksjonærene om en alternativ
styresammensetning, og at kommunen var åpen for å se på en annen sammensetning.

Eierskapsutvalgets behandling:
•
•

Både ordfører og varaordfører er forhindret til å delta i generalforsamlingen og vil be første
varastyremedlem i selskapet, Leif Malvin Knutsen, representere kommunen.
Eierskapsutvalget vil innstille Leif Malvin Knutsen som gjenvalg som første
varastyremedlem.

Sak 4: Drøfting langsiktig eierstruktur i Lufthavnutvikling AS
•

Næringssjefen viste til protokoll fra eierskapsmøtet 06.04.2020 og sak om «Konsekvenser av
corona-situasjonen i Lufthavndrift AS», samt internnotat til eierskapsutvalget datert
17.04.2020. Rådmann og næringssjef har gjennomført møte med styreleder og
havnedirektør i Karmsund Havn IKS den 17.04.2020. I møtet ble eierskapet og framtidig
eierstruktur drøftet. Hovedkonklusjonene fra møtet var:
o Eierskap i Lufthavndrift AS krever til tider mye engasjement fra eierne og trekker
på ledelsen i eierselskapene.
o Karmsund Havn IKS har behov for å ha fokus på egen kjernevirksomhet, både i
forhold til ledelse og kapital
o Drift av lufthavn er konkurranseutsatt i et krevende marked. Eiere med klare
eiermotiv og bransjekompetanse er avgjørende for å lykkes.
o Volatilt marked krever med ujevne mellomrom fleksibilitet, kapital og raske
beslutningsprosesser og passer ikke i forhold til mer lange politiske prosesser i
offentlig sektor. Samtidig er offentlig eierskap viktig for å lykkes.
o Private eiere med bransjekunnskap bør ha aksjemajoritet
o Lokalt offentlig eierskap er viktig for å utvikle en god nasjonalpolitisk posisjon for
lufthavnen
o Lokalt offentlig eierskap bør være bredest mulig og være representert med flest
mulig kommuner, men samtidig samles i et felles regionalt eierorgan med
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•

•

tilstrekkelig kapitalevne. Det er viktig at eierorganet har rammer for fleksible og
raske beslutningsprosesser. Offentlig eierskap bør ha en minoritetsandel i
lufthavnen.
Eierskapsutvalget drøftet offentlig eierskap knyttet til samferdsel generelt og lufthavndrift
spesifikt. Det ble også drøftet viktigheten av og muligheter for å arbeide fram et
handlingsrom for kommunene på Haugalandet. Rådmannen informerte fra drøftinger i
rådmannskollegiet om et regionalt infrastrukturfond som primært er rettes mot
kapitalbehov i infrastrukturselskaper hvor kommunene har felles eierskap. Historien viser
situasjoner hvor kommunaleide selskaper er benyttet til å gjøre investeringer utenfor
selskapenes kjernevirksomhet. Samtidig har kommunene arbeidet fram eierstrategier i de
ulike selskapene for å øke fokuset på verdiskaping i kjernevirksomheten. Samtidig som
handlingsrommet til investeringer i samfunnsviktige investeringer i kapitalsterke
kommunaleide selskaper reduseres, øker behovet for et regionalt infrastrukturfond for å
investere i regionens utvikling. En mulighet for å gi regionen et handlingsrom er raskere
tilbakebetaling av kommunenes aksjonærlån til Haugaland Kraft AS.
Næringssjefen orienterte fra kommunestyrebehandling av eierstrategien i Haugaland Kraft
i 2015. Eierstrategien påpekte at det var behov for en refinansiering av selskapet. Da
utgjorde aksjonærlånene 21 prosent av selskapets balanse, og enkle beregninger indikerte
at kommunen hadde i gjennomsnitt de siste 6 årene tapt ca. kr. 1,7 mill. pr år i
renteinntekter i forhold til alternativ plassering i finansmarkedet. Beregningene indikerte
også selskapet hadde tap ca. 1 million kroner pr år i forhold til de rentebetingelsene
selskapet da hadde. Innløsning av aksjonærlånene ville da være «vinn-vinn» for alle parter.
Aksjonærlånene var på det tidspunktet 540 millioner og Karmøy kommunes andel var 245
millioner. Etter kommunenes kjøp av Haugaland Næringspark AS ble aksjonærlånene
motregnet og redusert til 192 millioner, og Karmøy kommunes andel er nå 84 millioner. I
Haugaland Kraft utgjør aksjonærlånene nå kun en marginal del av konsernets finansiering,
det vil si kun 1,5 prosent av den totale balansen.

Eierskapsutvalgets behandling:
•

Eierskapsutvalget ber administrasjonen arbeide videre med skisser til et regionalt
infrastrukturfond og gjøre forespørsel til Haugaland Kraft om forhandlinger om
tilbakebetaling av de ansvarlige aksjonærlånene. Koordinering med de øvrige kommunene
kan være en fordel, men ikke nødvendig fordi låneavtalene er bilaterale.

Sak 5: Eventuelt
•

•

Verdsettelse av anleggsmidler i Karmsund Havn IKS
o 17.04.2020 var det møte med selskaps administrasjonen. Bokført verdi av
anleggsmidler i selskapet er kr. 764 million. Verdsettelsen viser kr. 2,3 milliarder.
Selskapet presenterte anleggsregisteret med rundt 100 objekter, og redegjorde for
verdsettelsesmetode og risikoprofil. Konklusjonen er at det er rimelig sannsynlighet
for at verdien samsvarer med verdsettelsen.
Næringssjefen oppdaterer årsplanen løpende og sender oppdatert versjon når det er større
endringer i datoer som følge av corona-situasjonen.
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Fra: Distribusjonsoppdrag <Distribusjonsoppdrag@dss.dep.no>
Sendt: fredag 17. april 2020 13.21
Til: Distribusjonsoppdrag <Distribusjonsoppdrag@dss.dep.no>; Høifoss Elin <Elin.Hoifoss@asd.dep.no>
Kopi: Andersen Robin <Robin.Andersen@dss.dep.no>
Emne: Høring fra Arbeids‐ og sosialdepartementet
Frist: 23. april 2020 15:00
Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på kort høring et forslag til midlertidig forskrift om unntak i reglene for
økonomisk stønad og kvalifiseringsprogrammet.
Ettersom det haster å få på plass bestemmelsene, er det satt en kort høringsfrist.
Vi ber derfor om eventuelle synspunkter på forslaget innen torsdag 23. april 2020 kl 15:00.
Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på:
www.regjeringen.no/id2697821.
Med hilsen
Arbeids- og sosialdepartementet
Velferdspolitisk avdeling

Etter liste

Deres ref

Vår ref

Dato

20/1601-

17. april 2020

Høring - forslag til midlertidig forskrift om unntak fra aktivitetsplikt mv
etter sosialtjenesteloven
Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på kort høring et forslag til midlertidig
forskrift om unntak i reglene for økonomisk stønad og kvalifiseringsprogrammet. Forslaget er
en oppfølging av to vedtak fattet av Stortinget 16. mars 2020.
Ved lov 15. april 2020 nr. 19 ble forskriftshjemmelen i sosialtjenesteloven § 51a utvidet, se
Prop 72 L (2019-2020). Bestemmelsen fikk et nytt andre ledd som åpner for å fastsette
midlertidig forskrift om unntak fra aktivitetsplikt for økonomisk stønad. For
kvalifiseringsprogram og –stønad kan det gjøres unntak fra bestemmelsene i loven, herunder
å kunne forlenge perioden.
Forslaget regulerer aktivitetskrav for økonomisk stønad og for kvalifiseringsprogrammet
under covid-19-pandemien, og gir nærmere regler om utsatt iverksetting og forlengelse av
kvalifiseringsprogrammet.
Ettersom det haster å få på plass bestemmelsene, er det satt en kort høringsfrist. Vi ber
derfor om eventuelle synspunkter på forslaget innen torsdag 23. april 2020 kl 1500.
Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for
høringsuttalelser på: www.regjeringen.no/id2697821.
Med hilsen
Vibeke Trålim (e.f.)
avdelingsdirektør

Olaug Kristine Bakke
fagdirektør
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Innledning

Arbeids- og sosialdepartementet vil med dette høre et utkast til midlertidig forskrift med hjemmel
i sosialtjenesteloven § 51a, andre ledd.
Formålet med forskriften er å ivareta mottakere av økonomisk sosialhjelp og deltakere på
kvalifiseringsprogram i en situasjon hvor aktiviteter ikke kan gjennomføres som forutsatt på grunn
av covid-19. Det foreslås at slik manglende aktivitet ikke skal medføre redusert ytelse, stans i
ytelse eller avbrudd av program. Det åpnes for å forlenge kvalifiseringsprogrammet i opptil 6
måneder.

2 Bakgrunn
På grunn av utbruddet av covid-19 og restriksjonene som følge av pandemien, kan det være svært
vanskelig eller umulig å gjennomføre avtalt aktivitet for rett til økonomisk stønad eller som avtalt
i kvalifiseringsprogrammet.
I forbindelse med behandlingen av Prop. 53 LS (2019–2020) traff Stortinget følgende vedtak:
Vedtak nr. 399, 16. mars 2020
"Stortinget ber regjeringen stille aktivitetskrav i sosiale ytelser i bero inntil videre."
Vedtak nr. 400, 16. mars 2020
"Stortinget ber regjeringen sørge for at tidsavgrensede ytelser, som arbeidsavklarings-penger, får
forlenget perioden sin slik at manglende avklaring nå ikke fører til at kvoten på tre år avkortes for
mottakerne. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og
utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning."
Stortinget har ikke presisert nærmere hva som menes med "sosiale ytelser" etter vedtak 399, eller
hvilke tidsavgrensede ytelser som faller inn under vedtak 400 i tillegg til arbeidsavklaringspenger.
Arbeids- og sosialdepartementet legger til grunn at Stortinget gjennom de to
anmodningsvedtakene også ønsket å ivareta dem som mottar økonomisk stønad og deltakere i
kvalifiseringsprogrammet. Gjennom Stortingets behandling av Prop. 72 L (2019–2020), jf. Innst.
234 L (2019–2020) og Lovvedtak 69 (2019–2020) ble forskriftshjemmelen i sosialtjenesteloven §
51a utvidet for å kunne gi nødvendige, midlertidige unntak fra bestemmelser om vilkår for
tildeling av økonomisk stønad. Videre ble hjemmelen utvidet for å kunne gi tilsvarende unntak fra
bestemmelser i kvalifiseringsprogrammet. Den midlertidige forskriften er ment å gi grunnlag for
regler om rett til økonomisk stønad og løpende kvalifiseringsstønad i perioder uten aktivitet, så
lenge slike aktiviteter ikke er mulig som følge av covid-19 utbruddet.
I påvente av den nye forskriften og i lys av Stortingets vedtak nr. 399 og 400, ble det gitt en egen
bestemmelse i forskriften om kvalifiseringsprogram og -stønad, jf. ny § 17 a. Denne vil bli
opphevet når den nye forskriften trer i kraft.

3 Aktivitetsplikt for økonomisk stønad
3.1 Innledning
Det kan i dag settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven § 20. For
personer under 30 år skal det settes vilkår om aktivitet, jf. sosialtjenesteloven § 20 a, med mindre
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tungtveiende grunner taler mot det. Sosialtjenesteloven gir adgang til å redusere stønaden ved
brudd på vilkåret om aktivitetsplikt.
I dagens situasjon vil mange kunne få problemer med å oppfylle de vilkår om aktivitet som
allerede er satt. Dette kan skyldes stengte barnehager og skoler, egen eller egne barns sykdom,
karantene, stengte institusjoner og arbeidsplasser, eller andre generelle og individuelle
smitteverntiltak.

3.2 Departementets vurdering og forslag
Det framgår av vedtak nr. 399 at aktivitetskrav i sosiale ytelser skal stilles i bero inntil videre. Det
er naturlig å forstå vedtaket slik at dette gjelder aktivitetskrav som vil være vanskelige å
gjennomføre som følge av covid-19-pandemien. Dette kan skyldes at tiltaket blir stengt for
deltakelse, eller at deltakeren selv ikke kan møte på grunn av sykdom, mistanke om sykdom,
karantene, stengt barnehage mv. Departementet legger til grunn at aktiviteter som ikke berøres av
restriksjoner eller sykdom skal gjennomføres som forutsatt.
Departementet foreslår i utkastet til forskrift § 2 at det ikke skal treffes vedtak om nye vilkår som
kan være vanskelige å gjennomføre grunnet covid-19-pandemien. Når det gjelder vilkår som
allerede er stilt, foreslås det at stønaden ikke skal reduseres dersom disse ikke oppfylles som følge
(direkte eller indirekte) av covid-19-pandemien.

4 Kvalifiseringsprogrammet
4.1 Innledning
Kvalifiseringsprogram gjelder for personer mellom 18 og 67 år med vesentlig nedsatt arbeids- og
inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven eller
arbeidsmarkedsloven. Programmet skal være helårig, på full tid og kan som hovedregel ikke vare
lenger enn to år. Deltakelse gir rett til kvalifiseringsstønad, som utbetales etterskuddsvis på
grunnlag av registrert frammøte. Stønaden skal på årsbasis være lik to ganger folketrygdens
grunnbeløp. Deltakere under 25 år mottar 2/3 stønad. Kvalifiseringsprogrammet er nærmere
regulert i sosialtjenesteloven §§ 29 til 40.
Mange kvalifiseringsprogram vil i den gjeldende situasjonen være vanskelige å gjennomføre.
Både kommunen og deltakerne kan av ulike grunner ha utfordringer med å oppfylle sine plikter
når skoler og barnehager er stengt og samfunnet for øvrig er preget av store forandringer.

4.2 Departementets vurdering og forslag
For deltakere i kvalifikasjonsprogram er det sentralt at livsoppholdet ikke bortfaller, selv om det i
denne perioden kanskje ikke er mulig å delta i like stor grad som tidligere. Manglende deltakelse
kan skyldes fravær på grunn av forhold hos den enkelte selv, som sykdom, mistanke om sykdom,
pass av egne barn på grunn av stengt barnehage/skole mv. Videre kan gjennomføringen av
programmet bli hindret av generelle smitteverntiltak, for eksempel stenging av en arbeidsplass
hvor arbeidstrening foregår. Den enkelte kan også bli hindret fra deltakelse som følge av
karantenetiltak. Påbud eller tilråding om karantene kan være generelle, som etter en reise, eller
etter individuell vurdering for eksempel etter nærkontakt med personer som er eller kan tenkes å
være smittet.
For å få best mulig effekt av de tiltakene som iverksettes for å begrense smittespredningen, er det
avgjørende med aktiv oppslutning fra befolkningens side. Flere av tiltakene krever at den enkelte
selv tar avgjørelser som får stor påvirkning på hverdagen. Som eksempel kan nevnes selvpålagt
karantene ved symptomer eller etter kontakt med mulige smittede. Det er viktig å hindre at lojal
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oppfølging av tiltak medfører at nødvendig stønad til livsopphold faller bort, eller at
kvalifiseringsperioden fram mot arbeid blir kortere enn forutsatt. Departementet foreslår derfor i
forskriften § 3 at fravær som følge av covid-19-pandemien ikke skal medføre redusert eller
bortfalt stønad. Stønaden skal heller ikke reduseres eller falle bort dersom programmet settes på
vent eller ikke kan starte opp som følge av ulike restriksjoner som smitteverntiltakene medfører.
Manglende deltakelse skal ikke medføre at programmet avbrytes eller avsluttes, og skal heller
ikke medregnes i programmets varighet.
For å følge opp Stortingts vedtak nr. 400 er stønadsperioder for arbeidsavklaringspenger forlenget
med seks måneder, se midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i
forbindelse med covid-19-pandemien, § 5-1. Departementet foreslår på denne bakgrunn at det i
forslaget til forskrift § 4 her gis bestemmelser om at iverksetting av program kan utsettes med
seks måneder, og i § 5 at programmet kan forlenges med seks måneder. Det følger allerede
indirekte av § 3 at programmet forlenges. Forslaget i § 5 er en presisering av dette, og angir en
tidsramme på seks måneder. Det vil dermed være nødvendig med en forskriftsendring dersom
situasjonen utvikler seg slik at det blir aktuelt med ytterligere forlengelse.
Det kan bli aktuelt med både helt og delvis fravær fra fullt program. For eksempel kan det ved
stengt barnehage eller skole være mulig å gjennomføre delvis deltakelse i programmet en periode.
Delvis fravær vil også gi anledning til tilsvarende forlengelse av programmet.
Det vil, til tross for situasjonen, kunne være noen program som kan gjennomføres uten store
utfordringer. Departementet legger til grunn at disse fortsetter som planlagt.

5 Ikrafttredelse
Det foreslås at forskriften trer i kraft straks, og gis virkning fra mandag 16. mars 2020, dvs. fra
samme dag som Stortinget vedtok de to nevnte anmodningsvedtakene. Tilsvarende
tilbakevirkning er gitt i den midlertidige forskriften om unntak fra folketrygdloven og
arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien som ble fastsatt 20. mars 2020.

6 Økonomiske/administrative konsekvenser
Forlengelse av kvalifiseringsprogrammet med løpende stønad vil gi økte utgifter for kommunene
til kvalifiseringsstønad. På den andre siden vil trolig færre personer begynne på
kvalifiseringsprogrammet i denne perioden. Videre antas det at unntak fra aktivitetskravene etter
sosialtjenesteloven §§ 20 og 20 a vil kunne gi noe økte utgifter for kommunene til økonomisk
stønad.
Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med anslag for merutgiftene av de midlertidige
endringene i lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen i forbindelse med Revidert
nasjonalbudsjett 2020.

7 Forslag til midlertidig forskrift
Nedenfor følger forslag til bestemmelser i ny midlertidig forskrift om unntak fra sosialtjenesteloven
§ 20, § 20a, og §§ 29 til 40.
§ 1 Virkeområde
Forskriften gir nærmere regler om midlertidige unntak fra aktivitetskrav mv. som følge av
covid-19-pandemien.
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§ 2 Unntak fra bruk av vilkår etter sosialtjenesteloven § 20 første og tredje ledd og § 20a første
og tredje ledd.
Vilkår om aktivitet etter sosialtjenesteloven § 20 eller § 20a skal bare stilles dersom
tjenestemottaker kan følge opp aktivitetene under covid-19-pandemien.
Dersom fastsatte vilkår om aktivitet ikke kan gjennomføres som følge av covid-19pandemien, skal stønaden ikke reduseres.
§ 3 Fravær fra kvalifiseringsprogram
Kvalifiseringsstønaden skal ikke reduseres eller falle bort som følge av fravær som skyldes
covid-19-pandemien. Det samme gjelder dersom generelle eller individuelle restriksjoner er til
hinder for gjennomføring av kvalifiseringsprogrammet.
Manglende deltakelse av årsaker som nevnt i første ledd skal ikke medføre at programmet
avbrytes eller avsluttes, og skal ikke regnes med i programmets varighet.
§ 4 Utsatt iverksetting av program
Dersom program ikke kan iverksettes som følge av covid-19-pandemien, skal iverksettelsen
utsettes i inntil seks måneder.
§ 5 Forlengelse av kvalifiseringsprogrammets varighet
Kvalifiseringsprogrammet kan forlenges med (inntil) seks måneder uten hensyn til
varighetsbestemmelsene gitt i eller i medhold av sosialtjenesteloven § 32.
§ 6 Ikrafttredelse og opphør
Forskriften trer i kraft straks og gis virkning fra mandag 16. mars 2020.
Dersom departementet ikke tidligere treffer vedtak om opphevelse, opphører forskriften å
gjelde 31. desember 2020.
Kapittel 2A i forskrift 21. desember 2011 nr. 1471 om kvalifiseringsprogram og
kvalifiseringsstønad oppheves straks.
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Kapittel 1

Utvalgets mandat, sammensetning og arbeid
1.1

Innledning

Autisme- og touretteutvalget ble oppnevnt i statsråd 22. juni 2018.
Det ligger i utvalgets mandat å utrede autismefeltet og «beslektede diagnoser som Tourettes
syndrom». I forståelse med Helse- og omsorgsdepartementet er det tjenester til personer med
autismespekterforstyrrelser og til personer med
Tourettes syndrom som står i fokus i denne utredningen. Dette ble en følge av utvalgets sammensetning og den tid utvalget har hatt til disposisjon.
Dette er andre gang et offentlig utvalg har blitt
oppnevnt for å utrede tjenestetilbudet til personer
med autismespekterforstyrrelser. Det første offentlige utvalget, som ble ledet av fylkesmann Knut
Korsæth, overleverte sin utredning i desember
1989. Det er første gang et offentlig utvalg utreder
tjenestetilbudet til personer med Tourettes syndrom.
Siden Korsæthutvalget avga sin innstilling i
1989, har det skjedd store omveltninger på velferdsrettens område. Norge har sluttet seg til en
rekke internasjonale konvensjoner. Gjennom ratifikasjonen av FN-konvensjonen om rettigheter for
mennesker med nedsatt funksjonsevne har Norge
forpliktet seg til å sikre tilgang til tjenester og
legge til rette for økt selvbestemmelse for personer med funksjonsnedsettelser. Pasienters rett til
forsvarlige tjenester er styrket gjennom ny og
utvidet lovgiving. Helse- og omsorgstjenestene
har gjennomgått store endringer. Det spesialpedagogiske støttesystemet er omorganisert og er
igjen i støpeskjeen. Mange nye tjenester har kommet til innen opplæring, utdanning og arbeid.
Autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom er begge nevroutviklingsforstyrrelser. Dette
er tilstander hvor den nevrologiske og psykologiske utviklingen er forsinket eller avvikende fra
tidlig i barndommen. Det finnes foreløpig ingen
medisinske tester som kan gi svar på om en person har autismespekterforstyrrelser, Tourettes
syndrom eller andre nevroutviklingsforstyrrelser.
Diagnosene settes på bakgrunn av symptomer og

informasjon om utviklingshistorie. Autismespekterforstyrrelser kjennetegnes av vedvarende svikt
i sosial fungering og kommunikasjon samt repetitiv, begrenset og ensformig atferd. Tourettes syndrom kjennetegnes av motoriske og vokale tics.
Autismespekterforstyrrelser omfatter flere
diagnoser, hvorav de vanligste er barneautisme,
Aspergers syndrom og atypisk autisme. På norsk
forkortes autismespekterforstyrrelser ofte ASF.
På engelsk brukes forkortelsen ASD, som står for
autism spectrum disorder. I denne utredningen
benyttes kortformen «autisme» som samlebegrep
for alle autismespekterforstyrrelsene, mens kortformen «tourette» brukes synonymt med Tourettes syndrom.
Personer med nevroutviklingsforstyrrelser er
en del av det menneskelige mangfoldet. For
mange innebærer tilstandene utfordringer, men
noen kan også ha spesielt gode ferdigheter på
enkelte områder. Mange med autisme og tourette
har samtidige diagnoser, som ADHD, angstlidelser og tvangslidelser. Omtrent 30 prosent av personer med en autismediagnose har også en
utviklingshemmingsdiagnose. De behovene som
beskrives i utredningen, har like mye sammenheng med tilleggsvansker som med diagnosene.
Det var forutsatt i mandatet at utvalget skulle
ha en åpen arbeidsform for å ta imot innspill og
drøfte utfordringer. Utvalget har gjennom fire
konferanser og gjennom muligheter for innspill på
utvalgets hjemmeside nådd frem til svært mange
brukere, pårørende og fagpersoner. Utvalget har
snakket med fornøyde brukere og pårørende, sett
flere gode eksempler på godt organiserte tjenester og tiltak og møtt mange fagpersoner med god
og riktig kompetanse. Det er likevel slik at mange
personer utvalget har fått innspill fra, opplever at
de ikke får de tjenestene de har behov for og kan
ha krav på. Videre, at det er vanskelig å finne frem
til riktig tjeneste, og at det mangler nødvendig
kunnskap om diagnosene og behovene de medfører. Utvalget har møtt slitne foreldre som har
vært bekymret for barna sine, og har snakket med
brukere hvor diagnosen har blitt stilt sent. En
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gjentagende problemstilling har vært mangel på
koordinering av og sammenheng i tjenestene.
Mange av de gode eksemplene på tilbud til utvalgets grupper, «solskinnshistoriene», er initiert og
drevet av enkeltpersoner og ildsjeler og fremstår
som lite forankret i organisasjon og ledelse.
Utvalgets mandat omfatter hele livsløpet, der
de mest sentrale tjenestetilbudene skal beskrives.
Det har vært et krevende arbeid å skaffe oversikt
over alle relevante tjenester på ulike fagområder
og forvaltningsnivåer. Basert på innspill samt
egne kartlegginger har utvalget dannet seg et
bilde av hvilke behov som gjør seg gjeldende i
ulike livsfaser. Innenfor de rammene utvalget har
hatt, har det ikke vært mulig å foreta undersøkelser som med sikkerhet kan si hvor mange som
opplever å ikke få oppfylt sine rettigheter eller
dekket sine behov.
Utvalget er kjent med at personlig engasjement og aktive brukerforeninger, som vet at det
er behov for forbedringer innenfor tjenestene, har
medvirket til at utvalget ble nedsatt. Det er et mål
at utredningen skal gi økt kunnskap og gi grunnlag for at flere med autisme og tourette skal bli
møtt av fagpersoner med kompetanse og et forsvarlig og sammenhengende tjenestetilbud.
Utvalget har delt seg i et flertall og et mindretall i spørsmålet om organisasjonsmodell for kompetansetjenestene for autisme og tourette i spesialisthelsetjenesten. For øvrig er utvalgets innstilling enstemmig.

1.2

Mandat

Utvalget fikk ved oppnevning følgende mandat:
«Bakgrunn
Autismespekterforstyrrelser (ASF) er en type
utviklingsforstyrrelser som omfatter vansker
med gjensidig sosialt samspill, kommunikasjon
og repeterende atferd. Symptomene ved autismespekterforstyrrelse varierer fra person til
person. Noen har alvorlig psykisk utviklingshemning og svært lite språk, mens andre har
gode intellektuelle evner og normalt språk
(Fhi.no). Det er meget store variasjoner i funksjonsnivå, men mange vil ha behov for tjenester
og oppfølging gjennom hele livet. Den store
variasjonen i symptombilde gjør at man snakker
om et spekter av forstyrrelser. Barneautisme,
atypisk autisme og Asperger syndrom er de
mest vanlige diagnosene i autismespekteret.
Det er estimert en forekomst av diagnose innenfor autismespekterforstyrrelser tilsvarende 6 av

1000 personer (https://www.fhi.no/fp/barn-ogunge/utviklingsforstyrrelser/autisme---faktaark/). Det er viktig at mennesker med
autisme lærer kommunikasjons- og selvhjelpsferdigheter slik at de selv i størst mulig grad kan
påvirke sin livssituasjon. Et hovedmål for arbeidet med mennesker med autisme må alltid være
å gi den enkelte mulighet til et mest mulig normalisert liv.
Det gis mange gode tilbud til personer med
en diagnose innenfor autismespekteret. Samtidig er det store variasjoner i tjenestetilbudene,
både med hensyn til tilgang, kvalitet, kompetanse, kapasitet, hvordan tjenestene er organisert og hvordan de samarbeider. Det er en målsetting å redusere den store uønskede variasjonen i tjenestetilbudet.
Formål
Formålet med utvalgets arbeid er å få en bred
og grundig drøfting av tjenestetilbudet innenfor autismefeltet, i lys av langsiktige hovedlinjer og utviklingstrekk. Målet er å kartlegge
og beskrive behovene personer med autisme
har og utfordringene på feltet. Basert på dette
skal utvalget drøfte og foreslå tiltak for å bedre
det samlede tjenestetilbudet til personer med
autismeforstyrrelse.
Det er en målsetting at alle skal ha tilgang
til likeverdige tjenester uavhengig av bosted,
alder og diagnose, og unngå uønsket variasjon
i tjenestene. Utvalget skal bidra til mer kunnskap om autismespekterforstyrrelser og også
situasjonen for de pårørende.
Oppdrag
Oppdraget omfatter tilbudet til alle personer
med diagnoser som faller inn under autismespekterforstyrrelser (ASF), barneautisme
(infantil autisme), Aspergers syndrom, atypisk
autisme og uspesifisert gjennomgripende
utviklingsforstyrrelse. Utredningen skal også
omfatte beslektede diagnoser som Tourettes
syndrom m.m.
Utvalget skal tegne et livsløp der de mest
sentrale tjenestetilbudene beskrives, på et
overordnet nivå. Utredningen skal omfatte en
kartlegging av dagens situasjon, behovene til
personer med autisme og deres pårørende og
det samlede utfordringsbildet.
På dette grunnlaget skal utvalget konkretisere hvilke særlige behov personer med en
diagnose innenfor autismespekterforstyrrelser
har, og foreslå tiltak som skal styrke tjenestetilbudet til denne gruppen – i et livsløpsperspek-
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tiv. Utredningen skal omfatte tjenestetilbud
innenfor helse- og omsorg, barnehage og
skole, arbeidsliv, sosiale tjenester, bolig, fritid
og avlastning.
Innenfor rammen av dagens ansvarsfordeling og kommunens frihet til å organisere sine
tjenester, skal utvalget vurdere og gi forslag til
hvordan man kan organisere tilbudet til personer med autisme, både nasjonalt, regionalt og
lokalt. Utvalgets tiltak innenfor de berørte sektorene må være i tråd med prinsippet om at tilbudet skal tilpasses hvert enkelt brukers/pasients behov, og ikke diagnosen i seg selv. Utvalget skal vurdere tiltak for å gi individuelt tilpassede tjenester og gode pasientforløp, herunder
samhandling innad og mellom nivåene i tjenestene og mellom tjenester fra ulike samfunnssektorer. Innenfor dagens ansvarsfordeling
skal utvalget vurdere og gi forslag til robuste
og tilgjengelige tjenestetilbud av god kvalitet i
hele landet, uavhengig av volumet av pasienter.
Utvalget skal gi forslag til modeller/systemer
som skal bidra til å sikre overføring av kunnskap. LEON prinsippet skal gjelde, og mange
tjenester bør derfor gis lokalt. Utvalget skal
vurdere behovet for bistand fra spesialisthelsetjenesten og gi forslag til tiltak for å styrke kompetansen i kommunen. Det er grunnleggende
viktig at det er god kvalitet og tilgjengelighet på
noen områder, slik som utredning, diagnostisering og tidlig innsats. En annen kritisk fase er
overgangene, f. eks. mellom nivåer og sektorer, som fra barnehage til skole. Utvalget skal
identifisere, vurdere og gi forslag til tiltak for å
styrke tjenestetilbudet og pasientforløpet på
særlig viktige områder og livsfaser. Utvalget
skal vurdere hvordan tilbudet kan bli bedre
koordinert og opplevd som helhetlig av brukere
og pårørende. Helsedirektoratet har et lovfestet
ansvar for nasjonale faglige retningslinjer. Utvalget skal vurdere om det er hensiktsmessig å
vurdere slike normerende og retningsgivende
anbefalinger for autisme og andre utviklingsforstyrrelser. Utvalget skal vurdere om “pakkeforløp” eller andre helhetlige pasientforløp kan
redusere samhandlingsutfordringer og uønsket
variasjon i tjenestetilbudet.
Utvalget skal vurdere kompetansesituasjonen i tjenestene til personer med diagnose
innenfor autismespekteret, og gi forslag til tiltak som skal gi rett kompetanse på rett sted til
rett tid. Utvalget skal foreta en kartlegging og
vurdering av omfanget og innholdet i undervisningen av autismespekterforstyrrelser i de
mest sentrale helse- og sosialfaglige utdannin-
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gene. Utvalget skal beskrive forskningsstatus
for autismespekterforstyrrelser og vurdere/
foreslå tiltak innenfor forskning.
Personer med autisme er sårbare for å få
psykiske problemer, samtidig som det kan
være vanskelig å gjenkjenne tegn på psykiske
problemer hos denne gruppen. Ansvarsforhold
og samhandling ved utredning og behandling/
oppfølging ved samtidig problematikk innenfor
psykisk helse, rus og vold hos mennesker med
autisme bør belyses.
En autismespekterforstyrrelse angår hele
familien. I gjennomgangen skal utvalget
beskrive og vurdere behov for tiltak for å
avlaste, støtte og veilede pårørende i omsorgssituasjonen.
Utvalget skal vurdere hvordan brukermedvirkning og samvalg kan ivaretas på en hensiktsmessig måte og hvordan brukernes/pasientenes og pårørendes erfaringer kan systematiseres og ivaretas for bedre å imøtekomme brukernes behov og styrke kvaliteten i tjenestene.
FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne gir føringer
for tjenester personer med en diagnose innenfor autismespekteret har rett til, og konvensjonen utgjør også en del av rammeverket for
utvalgets arbeid.
Utvalget skal innhente informasjon fra land
det er naturlig å sammenligne oss med, bl.a.
Sverige, Danmark og Storbritannia.
Tilgrensende arbeid
Utvalget skal vurdere om det er forslag i Blankholmutvalget (skal levere sin utredning innen
31.12.2018) som bør omtales.
Et mindretall av diagnosegruppen med
autismespekterforstyrrelser
har
psykisk
utviklingshemming. Denne diagnosegruppen
omtales også i NOU 2016: 17 På lik linje. Åtte
løft for å realisere grunnleggende rettigheter
for personer med utviklingshemming. NOU
2016: 17 På lik linje følges blant annet opp gjennom regjeringens Strategiplan for personer
med nedsatt funksjonsevne. Utvalget skal
foreta hensiktsmessige avgrensinger og vurdere om det er særlige områder ved disse
arbeidene som bør omtales i utredningen.
Utvalgets arbeid skal også avgrenses opp mot
oppfølgingen av rapporten fra ekspertgruppen
for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging (Nordahlrapporten).
Det gjøres også oppmerksom på følgende
anmodningsvedtak fra Stortinget: Stortinget
ber regjeringen sørge for at helseforetakene og
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sykehusene prioriterer tidlig diagnostisering
og oppfølging/veiledning av autismespekterforstyrrelser (ASF), samt stimulerer til forpliktende samarbeidsavtaler mellom helseforetak/
sykehus og kommuner (jf. Innst 451 S (2016–
2017).
Utvalgets arbeid
Dagens ansvarsforhold mellom de berørte sektorene i kommunen og spesialisthelsetjenesten
skal legges til grunn. Utvalget skal vurdere
både statlige og kommunale virkemidler.
Departementet forutsetter at utvalget legger
opp til en åpen arbeidsform og kan ta imot innspill og drøfte sentrale tema med ulike fagmiljøer, statlige enheter og interesseorganisasjoner (både nasjonalt og internasjonalt). På
eget initiativ kan utvalget også reise spørsmål
og foreslå tiltak med sikte på å styrke tjenestene til personer med en diagnose innenfor
autismespekterforstyrrelsesspekteret. Utvalget skal ta opp spørsmål om tolking eller
avgrensing av mandatet med Helse- og
omsorgsdepartementet.
Det er opp til utvalget om det vil belyse
ytterligere og mer detaljerte problemstillinger
enn dem som er konkretisert i mandatet. Økonomiske, administrative og andre vesentlige
konsekvenser av forslagene må utredes, jf.
Utredningsinstruksen. Minst ett av utvalgets
forslag skal baseres på uendret ressursbruk.
Utvalget skal overlevere endelig rapport til
Helse- og omsorgsdepartementet innen
31. desember 2019».

1.3

Utvalgets forståelse av mandatet
og avgrensning av utvalgets arbeid

Utvalgets arbeid er avgrenset til tjenester til personer med diagnosene autisme og tourette. Utfordringene som skisseres i mandatet, gjelder imidlertid også for andre grupper. Utvalget anser derfor at utvalgets arbeid vil ha betydning for personer med beslektede diagnoser, selv om disse
gruppenes behov ikke er særskilt beskrevet i rapporten. En slik tanke er i tråd med forståelsen av
nevroutviklingsforstyrrelsene som delvis overlappende tilstander (Gillberg, 2010).
Det følger av mandatet at utvalget skal foreta
hensiktsmessige avgrensinger mot og vurdere
om det er særlige områder ved Rettighetsutvalgets NOU 2016: 17 På lik linje og oppfølgingen
av denne som bør omtales i utredningen. Slik
omtale er gitt i kapittel 8.

Utvalget er også bedt om å avgrense sitt
arbeid mot oppfølgingen av rapporten fra ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt
tilrettelegging (Nordahl mfl., 2018). Denne rapporten omtales som Nordahl-utvalget i det videre.
Rapporten er fulgt opp gjennom stortingsmeldingen Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO, Meld. St. 6 (2019–
2020), som ble lagt frem 8. november 2019. Meldingen er i det videre omtalt som stortingsmeldingen om tidlig innsats i barnehage og skole. Spørsmål knyttet til barnehage, skole og spesialpedagogiske tiltak for utvalgets grupper omtales nærmere i kapittel 6.2. Nærmere avgrensninger og
vurderinger knyttet til forslag og tiltak i stortingsmeldingen er gjort i kapittel 8.
Utvalget er bedt om å vurdere om det er forslag i Blankholmutvalgets utredning NOU 2018:
16 Det viktigste først som bør omtales. Omtalen
følger i kapittel 8.
Det er stor aktivitet fra ulike departementer
og underliggende etater i utarbeidelse av strategier, handlingsplaner og måldokumenter som
omhandler mange av de samme temaene som
utvalgets mandat omfatter. I perioden utvalget
har vært i arbeid, har det vært andre utredninger
som har blitt ferdigstilt, andre utvalg har arbeidet parallelt, og nye utvalg har blitt nedsatt.
Disse omtales der det er relevant i denne utredningen.

1.4

Utvalgets arbeidsmåte

Utvalget har hatt tolv utvalgsmøter, hvorav fem har
vært todagersmøter. Ni av møtene har vært
gjennomført i Oslo og Osloområdet. De øvrige tre
har blitt avholdt i Bodø, Larvik/Horten og Bergen.
Ulike innledere har blitt invitert til utvalgsmøtene.
Utvalget har hatt en egen nettside, https://
nettsteder.regjeringen.no/autismeogtourettesutvalget/, hvor det har blitt informert om utvalgets
arbeid, og hvor det har vært mulig å gi innspill til
utvalget. Temaer for og informasjon om foredragsholdere på utvalgsmøtene har fortløpende
blitt publisert på utvalgets nettside.
Utvalget har gjennomført fire innspillskonferanser for fagpersoner og brukere/pårørende i de
fire helseregionene for å legge til rette for en mest
mulig åpen arbeidsform og for å kunne diskutere
ulike tema med ulike fagmiljøer, interessegrupper
og brukere/pårørende. Innspillskonferansene i
Oslo, Trondheim og Bergen ble streamet på utvalgets nettsider og senere lagt ut i opptak samme
sted. Konferansen i Tromsø var organisert som en
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videokonferanse, for å legge til rette for deltagelse
fra flere steder i Helse Nord RHF.1 Det var ulike
innledere som dekket diverse temaer på alle innspillskonferansene.
I perioden november 2018–juni 2019 kunne
fagpersoner, brukere og pårørende sende inn
skriftlige innspill til utvalget via nettsiden. Det
kom inn i alt 28 innspill fra fagmiljøer og organisasjoner og 170 innspill fra brukere og pårørende.
Innspillene fra fagmiljøene og organisasjonene er
publisert på utvalgets nettside.
Utvalget har også gjennomført en rekke møter
og hatt dialog med sentrale fagmiljøer, ressurspersoner og interesseorganisasjoner. For ytterligere informasjon om utvalgets arbeidsmåte og
møtevirksomhet henvises det til trykt vedlegg 1.
Utvalget har fått gjennomført følgende
eksterne arbeider i løpet av sitt arbeid:
– en spørreundersøkelse om tilbudet til
utvalgets grupper i spesialisthelsetjenesten
og oppfølging av barn og ungdom i skoler og
barnehager (Nordlandsforskning), jf. vedlegg
1 og 2.
– en spørreundersøkelse om fritidsaktiviteter for
barn og unge med autismespekterforstyrrelser
og Tourettes syndrom (Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser), jf. vedlegg 3.
– kostnadsanalyser for Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI) og Habit Reversal Training (HRT) (Helseøkonomisk Analyse AS), jf.
vedlegg 4.
– en analyse av kostnader og konsekvenser av
forslagene til Autisme- og touretteutvalget
(Vista Analyse AS), jf. vedlegg 5.
– utarbeidelse av statistikk fra Norsk pasientregister over antall registrerte med diagnosene
autisme og tourette i årene 2008–2016, fordelt
på kalenderår, kjønn, bostedsfylke og femårige
aldersgrupper, jf. kapittel 3.4.
Utvalget har også brukt resultater fra studier av
autisme og tourette som er utført ved Folkehelseinstituttet. Studiene er gjort med koblinger av
data fra Norsk pasientregister, Reseptregisteret
og Folkeregisteret. Resultatene fremkommer i
kapittel 3.4. De er også publisert i artikler i Tidsskrift for Den norske legeforening høsten 2019.
Utvalget har også gjennomført en undersøkelse om undervisning i autisme og tourette i
sentrale helse- og sosialfaglige grunnutdanninger,
jf. vedlegg 6.

1

RHF = regionalt helseforetak.
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Utvalgets sammensetning

Utvalget har hatt følgende sammensetning:
– Kari Paulsrud, advokat, Oslo (leder)
– Zhinoo Amiri, klinisk fagkonsulent, Oslo
– Annette Drangsholt, styreleder i Autismeforeningen, Tveit
– Stein Evensen, kommunalsjef og vernepleier,
Horten
– Adrian Lund, selvstendig næringsdrivende og
brukerrepresentant, Trondheim
– Cathrine Monrad Hagen, seksjonsleder og
barnelege, Oslo
– Ellen Kathrine Munkhaugen, seksjonsleder,
spesialpedagog og forsker, Hønefoss
– Liv Irene Nøstvik, daglig leder i Norsk
Tourette Forening og sykepleier, Larvik
– Pål Surén, forsker og barnelege, Oslo
– Helene Ugelstad, avdelingsleder og spesialpedagog, Bærum
– Sven Olav Vea, enhetsleder og vernepleier,
Bodø
– Bernhard Weidle, barnelege og barne- og ungdomspsykiater, Trondheim
Utvalgsmedlem Finn-Obert Bentsen, avdelingsleder, Saltdal, trakk seg av personlige årsaker fra
utvalget i august 2018. Kommunalsjef Stein Evensen ble oppnevnt som nytt medlem i september
2018.

1.6

Utredningens oppbygging

Innledningsvis, i del I, er utvalgets mandat, sammensetning, arbeidsmåte og sammendrag presentert. Deretter følger tre deler med følgende innhold:
Del II: Bakgrunn og rammeverk
Del III: Dagens situasjon og sentrale utfordringer
Del IV: Utvalgets anbefalinger og økonomiske og
administrative konsekvenser
I del II gis det en beskrivelse av diagnoser og
utviklingstrekk for autisme og tourette, herunder
en presentasjon av norske data for diagnosebruk og
behandling samt omtale av bruker- og pårørendeorganisasjoner (kapittel 3). Deretter følger
omtale av diagnoserelatert arbeid og organisering i
andre land (kapittel 4) og rammeverk for utvalgets
utredning (kapittel 5).
I del III presenteres dagens situasjon (kapittel
6). Her gis det en gjennomgang av behovene og
status for brukere i ulike faser. Først presenteres
status og behov relatert til utredning, diagnostise-
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ring og oppfølging i helse- og omsorgstjenestene.
Deretter følger oversikt over skole- og utdanningsløp, arbeid, familie, hjem, fritid, transport og
barnevern. Det siste kapitlet omhandler kompetanse. Pårørendeperspektivet er hovedsakelig
omtalt i kapitlet om familie. Deretter følger en
oppsummering av sentrale utfordringer rundt
tjenester og tilbud til brukere og pårørende
(kapittel 7).
I del IV presenteres utvalgets forslag til tiltak
(kapittel 8). Økonomiske og administrative konsekvenser er siste kapittel (kapittel 9).
Utvalget har fått bistand til omtale av enkelte
temaer i rapporten. Advokat Magne Brun har
bidratt med innspill til tekst om barnevern. Nasjonal boliggruppe i NAV Hjelpemidler og tilrettelegging ved seniorrådgiverne Dag Grøndahl

Marthinsen, Eli Nordvik, Morten Sandbakken,
Gry Nordmark og Åshild Nensæter har bidratt
med innspill om Hjelpemiddelsentralen. Nasjonalt
kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) ved psykologspesialist, ph.d. Sissel Helverschou, overlege
Kristin A. Bakke, psykologspesialist Egil Midtlyng
og spesialpedagog, ph.d. Michael B. Lensing har
bidratt med informasjon og tekst om følgende
temaer knyttet til autisme og tourette: psykiske
lidelser, somatisk helsehjelp, mortalitet, aldring
og kriminalitet, rus og vold, jf. vedlegg 7. Seniorforskerne Inger Johanne Bakken og Svetlana
Skurtveit ved Folkehelseinstituttet har bidratt til
utarbeidelse av tabeller og figurer i kapittel 3.4.
Brukerorganisasjonene har medvirket til omtale
av egen organisasjon, jf. kapittel 3.5.
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Sammendrag
Autisme- og touretteutvalgets mandat har vært å
beskrive behov hos personer med autisme og personer med tourette og sentrale tjenestetilbud i et
livsløpsperspektiv. Videre å vurdere dagens situasjon og foreslå hvordan tjenestene kan forbedres.
Målet er å styrke det samlede tjenestetilbudet til
gruppene og deres pårørende.
Utvalget har kartlagt dagens situasjon for
brukere og pårørende i ulike faser av livsløpet. I
denne sammenhengen har utvalget undersøkt og
vurdert sentrale tjenestetilbud og organiseringen
av disse, samhandling mellom forvaltningsnivå og
sektorer, overgangsfaser samt kunnskap og kompetanse om diagnosene og tilleggsvansker. Gjennom utredningsarbeidet har utvalget identifisert
utfordringer som de aktuelle gruppene møter
gjennom livsløpet: fra bekymring oppstår, gjennom utredning og oppfølging i helse- og omsorgstjenestene, i opplæring og arbeid og i hverdagslivet.
Kartleggingen viser at kvalitet og innhold i
tjenestetilbudet og kompetansenivået varierer
sterkt. Dette er tett knyttet til organiseringen av
og samhandlingen mellom tjenestene. Det er vanskelig å få oversikt over tjenestene og over hvem
som har ansvaret. Lav kunnskap og kompetanse
om autisme og tourette i tjenestene og hos ansatte
fører til manglende forståelse, tilrettelegging og
nødvendige tiltak for gruppene. Mange personer
med autisme og tourette, og deres pårørende,
opplever å ikke få de tjenestene de har behov for
og krav på.
Utvalgets anbefalinger
Utvalget har prioritert tiltak som kommer mange
til gode, og som kan gi bedre tjenester. Utvalget
innleder sine anbefalinger med en omtale av relevante tiltak i tre tilgrensende offentlige dokumenter som utvalget er bedt om å vurdere og foreta
hensiktsmessige avgrensninger mot. Dette er
NOU 2016: 17 På lik linje, oppfølgingen av
Nordahl-utvalgets rapport om barn og unge med
behov for særskilt tilrettelegging Inkluderende

fellesskap for barn og unge (Nordahl mfl., 2018) og
NOU 2018: 16 Det viktigste først.
Av spesielt relevante tiltak for personer med
autisme og tourette i rapporten om grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming, NOU 2016: 17 På lik linje, pekes det på
retten til beslutningsstøtte, bedre rettshjelpsordninger og behov for endring av vergemålsordningen.
Stortingsmeldingen Tett på – tidlig innsats og
inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO
(Meld. St. 6 (2019–2020), følger blant annet opp
Nordahl-utvalgets rapport om barn og unge med
behov for særskilt tilrettelegging. Meldingen
omfatter tiltak på flere områder som er aktuelle
for utvalgets grupper. Utvalget har spesielt fremhevet viktigheten av inkludering i barnehage og
skole, tidlig innsats og kunnskapsbasert praksis,
støttesystemer i opplæringen, samarbeid mellom
ulike tjenester i skolen, veiledning og fagpersoner
i skolen.
Blankholmutvalgets NOU 2018: 16 om prinsipper for prioritering i kommunal helse- og
omsorgstjeneste og tannhelsetjeneste, konkluderte med at hovedkriteriene som benyttes i
spesialisthelsetjenesten også er egnet for prioriteringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Samtidig anbefalte utvalget at kriteriene
skal suppleres for å også fange opp mestring. Økt
mestring er også et mål for Autisme- og touretteutvalget.
For å oppfylle eksisterende rettigheter påpeker
utvalget viktigheten av god ledelse og behovet for
tilsyn med tjenestetilbudet til personer med
autisme og tourette. Utvalget anbefaler at tilsyn
med tjenestene til utvalgets grupper blir et prioritert område i oppfølgingen av utvalgsarbeidet.
Dette blant annet med bakgrunn i at det innenfor
rammene for utvalgets arbeid ikke har vært mulig å
gjennomføre systematiske undersøkelser av
omfanget av eventuelle rettighetsbrudd. Utvalget
peker også på behovet for at brukere og pårørendes erfaringer kartlegges og benyttes i større grad
i utformingen av tiltak. Nasjonale bruker-
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undersøkelser, erfaringskonsulenter og brukerutvalg fremheves som aktuelle metoder for økt
medvirkning og erfaringsutveksling med tjenestene. Utvalget understreker også at søskens behov
for informasjon og oppfølging i helsetjenesten må
ivaretas bedre. Brukerorganisasjonene fremheves
som viktige talerør for både brukere og pårørende.
Utvalgets øvrige forslag til anbefalinger er delt
inn i fem overordnede temaer som er beskrevet
nedenfor.
Mestring og selvbestemmelse
Kunnskap om egen diagnose, brukerstyrte ordninger og mulighet for kommunikasjon er sentralt
for mestring og selvbestemmelse.
Opplæring og kunnskap om diagnosene er
etterspurt blant både brukere og pårørende. Brukere må få tilgang på aktuelle tiltak og tilbud om
opplæring og behandling. Pårørende må også få
anledning til, og tilbud om, å delta på relevant opplæring og kurs. Utvalget anbefaler at organiseringen og ansvaret for lærings- og mestringstilbud
skal inngå i samarbeidsavtaler mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Det foreslås
videre at det skal være spesialisthelsetjenesten
som skal ha hovedansvar for diagnoserettet opplæring for utvalgets grupper.
Bistand i dagliglivet vil øke muligheten for samfunnsdeltagelse og mestring for flere i utvalgets
grupper. Brukerstyring av tjenester, slik som
bistand gjennom brukerstyrt personlig assistanse
(BPA), er en aktuell organisering av tjenester. Utvalget peker på at ordningen må utformes slik at den i
større grad imøtekommer behovene til personer
med autisme og tourette, blant annet ved å inkludere flere tjenester. Det legges til grunn at utvalget
som for tiden utreder BPA-ordningen, særskilt vurderer behovene til personer med autisme og
tourette.
I møtet med tjenestene må enhver person ha
mulighet til å kommunisere, uavhengig av om
dette skjer ved tale, tegn eller symboler. Kommunikasjonen må være tilpasset den enkelte brukers
forutsetninger og kommunikasjonsform. Utvalget
anbefaler at retten til å benytte alternative kommunikasjonsformer også må gjelde i helse- og
omsorgstjenestene.
Tilgang og kvalitet
Kommunene kan organisere tjenestene på forskjellige måter. Organiseringen av spesialisthelsetjenestene for utvalgets grupper varierer mellom
helseforetakene. Dette kan utfordre prinsippet om

lik tilgang til tjenestene. For å sikre lik tilgang og
kvalitet i helsetjenestene for utvalgets grupper er
økt bruk av nasjonale standarder nødvendig.
Dette bidrar til likhet og forutsigbarhet i utredning, behandling og oppfølging. Utvalget anbefaler at det utarbeides nasjonale faglige retningslinjer for utredning, diagnostikk og behandling for
autisme og for tourette. Retningslinjene bør også
omfatte foreldreveiledning samt beskrive innholdet i kommunale habiliteringstjenester for personer med autisme og tourette. Det anbefales at tics
og tourette skal omtales i den nasjonale faglige
retningslinjen for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Autisme og tourette foreslås inkludert i
oversikten over tilstander i prioriteringsveilederen for psykisk helsevern for voksne. Bedre samordning av helse-, barnehage- og opplæringslovgivingen er nødvendig for å sikre helhet og sammenheng i tjenestene. Utvalget anbefaler at det
foretas en gjennomgang av aktuelt lovverk med
særlig vekt på å sikre tilgang til tidlig intensiv opplæring i barnehagen for barn med autisme. Utvalget anbefaler videre at alle barn mellom null og
fem år med autisme som kan nyttiggjøre seg det,
skal ha tilgang på slik helsehjelp.
Tilgang på riktig og nødvendig helsehjelp må
være basert på den enkeltes behov og dokumentert effekt av tiltaket. Utvalget anbefaler at personer med tourette skal ha tilgang på både anbefalt
ikke-medikamentell og anbefalt medikamentell
behandling. I tillegg bør kriteriene for refusjon av
medikamenter som er anbefalt i internasjonale
faglige retningslinjer for tourette, gjennomgås.
Forutsigbarhet og stabilitet i oppfølgingen av
den enkelte er vesentlig. For mange med autisme
og tourette kan det være vanskelig å oppsøke
helsetjenester selv. Utvalget anbefaler at alle med
autisme og tourette tilbys årlig oppfølgende kontroll i spesialisthelsetjenesten.
Det må også være innleggelsesmuligheter i
spesialisthelsetjenesten for personer med autisme
og tourette med store tilleggsvansker. Utvalget
anbefaler at alle helseforetak skal ha tilbud om
døgnplasser for pasienter i alle aldersgrupper
med autisme og tourette og sammensatte lidelser
slik som utviklingshemming, alvorlige psykiske
lidelser og utfordrende atferd.
I barnehage, skole, studier og arbeidsliv må tilretteleggingen for utvalgets grupper styrkes. Dette
gjelder fysisk tilrettelegging og tilpasninger for lysog lydømfintlighet som er vesentlig for at enkelte
skal kunne fungere. Mange trenger også bistand
med struktur og planlegging av oppgaver og gjøremål, både i opplæring, i arbeid og i hjemmet. Utvalget anbefaler at mentorordningen tilbys som
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tilretteleggingstiltak for utvalgets grupper på
studiestedene uavhengig av vedtak fra NAV. Videre
anbefaler utvalget at det må innføres systematisk
veiledning og kompetansekrav til mentorene.
Utvalget anbefaler også at ansvaret for tilretteleggingstjenestene ved de ulike studiestedene konkretiseres, og at tjenesten styrkes. Videre anbefales det at det utarbeides en egen veileder om tilretteleggingstjenestens innhold og organisering
som inkluderer kunnskap om autisme og tourette.
Utvalget påpeker også behovet for samordning av
innsatsen mellom studentsamskipnadene, NAV og
tilretteleggingstjenesten.
For at flere personer med autisme og tourette
skal kunne delta i arbeidslivet anbefaler utvalget
at tiltaket utvidet oppfølging tilpasses utvalgets
grupper og bygges på kunnskap om autisme og
tourette. Varig og tidsubestemt lønnstilskudd må
også benyttes i større grad enn i dag. Flere tilpassede og varig tilrettelagte arbeidsplasser bør opprettes, og det bør stimuleres til flere muligheter
for å opprette varig tilrettelagte arbeidsplasser i
ordinære bedrifter for utvalgets grupper.
Tilrettelegging og bistand er også nødvendig
for at flere med autisme og tourette skal kunne
delta i ordinær eller tilpasset fritidsaktivitet. Utvalget anbefaler at det opprettes en ordning med øremerkede midler for kommunen for å sikre at personer med autisme og tourette kan delta i ulike fritidsaktiviteter.
Pårørende til personer med autisme og
tourette har ofte store og vedvarende omsorgsoppgaver. Det er behov for flere avlastningsmuligheter og tilgang på ulike økonomiske støtteordninger for pårørende. Utvalget anbefaler at spesialisthelsetjenesten skal tilby foreldreveiledningsprogrammer til foreldre som har barn med
autisme og/eller tourette. Det foreslås videre at
ansvarsfordeling og samarbeid om ambulant foreldreveiledning beskrives i samarbeidsavtaler
mellom kommuner og helseforetak. Utvalget
anbefaler også at retten til omsorgspenger gjennomgås for å sikre at foreldre til barn med
tourette gis rett til utvidet antall omsorgsdager.
Det anbefales også at opplæringspenger utvides
til å omfatte kurs i regi av brukerorganisasjoner
som holdes i samarbeid med det offentlige. Det
anbefales at autisme og tourette omfattes i diagnosegruppene som automatisk godkjennes for
grunnstønad etter folketrygdens regler.
Organisering og ansvar
Organisering av tjenestene har stor betydning for
tilbudet som gis, og hvilken kompetanse utvalgets
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grupper blir møtt av. Det er behov for bedre organisering av helse- og omsorgstjenestene for utvalgets grupper. Tverrfaglig innsats er viktig både i
kommune- og spesialisthelsetjenesten.
Tverrfaglige oppfølgingsteam i kommunene
er egnet for utvalgets grupper ved at de kan bidra
på områder som foreldreveiledning og tidsavgrensede habiliteringsprosesser. Utvalget anbefaler
derfor at personer med autisme og tourette inkluderes i målgruppen for tverrfaglige team som er
under utvikling i kommunene. Utvalget anbefaler
også at ansvarsfordeling og samarbeid om habiliteringstjenester mellom primær- og spesialisthelsetjenesten beskrives i samarbeidsavtale mellom kommuner og helseforetak.
Det er i dag uklarhet rundt hvem som har
ansvaret for utredning, behandling og oppfølging
av utvalgets grupper i spesialisthelsetjenesten.
Det er behov for mer robuste enheter med et forutsigbart tilbud med klar ansvarsfordeling i hele
landet for å sikre tilgang til nødvendig helsehjelp
og oppfølging. Utvalget anbefaler opprettelse av
tverrfaglige enheter for nevroutviklingsforstyrrelser i helseforetakene for utredning, behandling og oppfølging. Enhetene skal dekke behovet
for tverrfaglig hjelp i spesialisthelsetjenesten. De
skal tilby ambulante tjenester og ha et
veiledningsansvar overfor aktuelle samarbeidende aktører. Det er vesentlig at enhetene har
stort nok pasientgrunnlag til å opprettholde
kompetansen.
For å sikre bistand til utvalgets grupper i å få
og beholde arbeid, er det behov for en enhetlig og
oversiktlig organisering av NAVs spesialtjenester,
slik at lokale NAV-kontor har tilgang på relevant
og nødvendig bistand ved behov. Utvalget anbefaler at en spesialtjeneste med kompetanse på
autisme og tourette skal være tilgjengelig i hvert
fylke / hver region.
Samhandling og sammenheng
Samhandling og koordinering er en forutsetning
for forsvarlige tjenester både på system- og individnivå. Dette er spesielt aktuelt for utvalgets
grupper, som ofte har behov for flere tjenester fra
mange hjelpeinstanser samtidig og gjennom hele
eller deler av livet.
En større grad av sømløshet mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten vil gi mer helhetlige tjenester for brukere og familiene. Utvalget anbefaler at pakkeforløpene for psykiske lidelser skal inkludere alle
pasienter med nevroutviklingsforstyrrelser uavhengig av ansvarlig tjeneste for utredning, diag-
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nostikk og oppfølging. Navnet på pakkeforløpet
bør endres til Pakkeforløp for psykiske lidelser og
nevroutviklingsforstyrrelser.
Gode overganger i ulike faser er vesentlig for
utvalgets grupper. Dette gjelder blant annet mellom ulike trinn i opplæringen, i overgangen mellom utdanning og arbeid, og mellom barne- og
voksentjenester i helsesektoren. Det er behov for
større vekt på planlegging, koordinering og gjennomføring for å bidra til gode overganger. Dette
kan forebygge frafall i skolen, bidra til økt arbeidsdeltakelse, og at brukere opplever kontinuitet i
faser hvor det ofte også inntreffer andre omveltninger i livet. Utvalget anbefaler at god praksis for
overganger skal beskrives i nasjonale faglige retningslinjer for tourette og autisme.
Kompetanse og kunnskap
Kompetanse om autisme og tourette hos fagpersoner er vesentlig i møte med brukere og pårørende
i alle livets faser. Riktig kompetanse på rett sted
sikrer forsvarlige og likeverdige tjenester og
bidrar til trygghet i møtet med tjenesten.
Utvalget anbefaler at det utvikles obligatoriske
opplæringsprogram med kompetansekrav for
ansatte i kommunale tjenester som skal arbeide
med utvalgets grupper. Det foreslås videre at det
innføres lovkrav om vernepleiere i kommunale
helse- og omsorgstjenester.
For å støtte kommunene og fylkeskommunene
i å kunne tilby kunnskapsbaserte tjenester anbefales det at det utvikles en nettressurs som skal
bidra med basiskunnskap om nevroutviklingsforstyrrelser, herunder autisme og tourette.
Utvalget anbefaler også at sentrale grunnutdanninger innen helse- og sosialfag skal inneholde undervisning om nevroutviklingsforstyrrel-

ser, herunder autisme og tourette. Det foreslås
videre at slik undervisning vektlegges i sentrale
videre- og etterutdanninger for personell som
arbeider med utvalgets grupper. Utvalget anbefaler også at mentorer på arbeidsplassen og jobbspesialister i NAV skal ha opplæring i og kunnskap om autisme og tourette.
For å ivareta et helhetlig ansvar for kompetanseutvikling, formidling, forskning og fagutvikling om autisme og tourette i spesialisthelsetjenesten er det behov for samordnet og helhetlig
styring. Utvalget anbefaler på denne bakgrunn en
omorganisering av kompetansetjenestene for
autisme og tourette i spesialisthelsetjenesten. Et
samlet utvalg foreslår at det skal være regionale
kompetansemiljøer i fremtiden.
Utvalget har delt seg i et flertall og et mindretall i spørsmålet om hvorvidt det fremdeles er
behov for en nasjonal kompetansetjeneste for
gruppene, eller om de fire regionale kompetansemiljøene skal styrkes og videreutvikles uten en
nasjonal overbygning. Utvalgets flertall anbefaler
at det skal være en nasjonal kompetansetjeneste
for autisme og tourette med tilknytning til de
regionale kompetansemiljøene. Utvalgets mindretall anbefaler at en kompetansetjeneste kan ivaretas på regionalt nivå uten en nasjonal overbygning
gjennom samarbeid og oppgavefordeling mellom
de fire eksisterende regionale kompetansemiljøene i helseregionene, og med nært samarbeid med andre regionale kompetansemiljøer
som arbeider med tilgrensende oppgaver.
Forskning er vesentlig for kunnskapsutvikling.
Utvalget anbefaler at det bør forskes mer på
autisme og tourette på flere områder. Det anbefales også at det etableres et kvalitetsregister for
hver av diagnosene samt et forskningsnettverk for
hver av gruppene.

Del II
Bakgrunn og rammeverk
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Diagnoser og utviklingstrekk
Nevroutviklingsforstyrrelser er tilstander hvor
den nevrologiske og psykologiske utviklingen er
forsinket eller avvikende fra tidlig i barndommen
(American Psychiatric Association, 2013). Begrepet omfatter utviklingshemming, språkforstyrrelser, autisme, ADHD, lærevansker, koordinasjonsforstyrrelser og tic-lidelser, inkludert
tourette.
De ulike diagnosene er basert på symptomkriterier. En diagnose kan settes når definerte
symptomer er til stede. Diagnosene representerer
imidlertid sjelden «rene» tilstander hvor man
enten har den ene eller den andre tilstanden. En
person kan ha symptomer på ulike tilstander og
noen ganger oppfylle kriterier for flere diagnoser
samtidig. Mange vansker går igjen på tvers av
ulike nevroutviklingsforstyrrelser, blant annet
vansker med kommunikasjon og språk, sosial
fungering, motorikk, oppmerksomhet, regulering
av atferd og aktivitetsnivå, søvn og spising.
Den svenske barnepsykiateren Christopher
Gillberg har lansert akronymet ESSENCE, Early
Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Examinations, som et samlebegrep for
nevroutviklingsforstyrrelsene (Gillberg, 2010).
Begrepet har fått gjennomslag i psykisk helsevern
for barn og unge i Norden. De sentrale kjennetegnene ved ESSENCE-tilstander er:
– Det er mye overlapp mellom tilstandene, såkalt
samsykelighet eller komorbiditet.
– Samme symptom kan opptre ved ulike tilstander, og det er sjelden at en person har vansker
på bare ett område.
– Personene har både nevrologiske og psykiatriske symptomer.
– Genetisk disposisjon er viktigste risikofaktor.
– Alle tilstandene har en overhyppighet hos
gutter og menn.
– Tilstandene er langvarige eller livslange. De
har et jevnt utviklingsforløp som ikke innebærer remisjon eller tilbakefall.
– Det finnes ikke behandling som kan «kurere»
eller fjerne tilstandene, men det er mange tiltak
som kan bedre fungering og utvikling.

–

Noen vokser av seg nevroutviklingsforstyrrelser, men mange vil likevel ha vedvarende problemer med språk, læring, atferd og sosial
fungering.

Nyere genetiske studier støtter opp under teorien
om at nevroutviklingsforstyrrelsene er delvis
overlappende tilstander, ved at de samme genvariantene øker risikoen for ulike typer nevroutviklingsforstyrrelser (Anttila mfl., 2018; Lee
mfl., 2013).

3.1

Autisme

Autisme kjennetegnes av vedvarende svikt i
sosial fungering og kommunikasjon og repetitiv,
begrenset og ensformig atferd (American
Psychiatric Association, 2013). Symptomene varierer i utforming og intensitet. For eksempel viser
noen personer som har diagnosen, liten sosial
interesse og virker å være «i sin egen verden»,
mens andre gjerne vil være i sosial aktivitet med
andre, men strever med å tolke sosiale situasjoner og gjensidig kommunikasjon. Noen har
lite språk og generelle vansker med å lære, mens
andre har avansert språk og normale intellektuelle evner.

3.1.1 Autismediagnosens historie
Autisme ble første gang beskrevet som en egen
tilstand på 1940-tallet. I 1943 publiserte den østerriksk-amerikanske legen Leo Kanner en beskrivelse av elleve barn med «inborn autistic disturbances of affective contact» i USA (Kanner, 1968).
Kanner karakteriserte tilstanden som et alvorlig
avvik, med omfattende svikt i sosial fungering og
språkutvikling og med gjentagende atferdstrekk
som var vanskelige å håndtere for familien. Han
mente også at tilstanden artet seg noenlunde likt
hos alle som var rammet. I Wien i 1944 publiserte
barnelegen Hans Asperger artikkelen «Die ‘Autistischen Psychopathen’ im Kindesalter», hvor han
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beskrev barn med typiske symptomer på autisme
(Frith, 1991). I motsetning til Kanner fremhevet
Asperger at slike barn også kunne ha gode intellektuelle evner. Han så tilstanden som et spektrum, hvor symptomintensitet og funksjonsnivå
varierte fra person til person, og hvor det var en
glidende overgang til normalområdet.
Fremveksten av spektrumbegrepet
I tiårene etter at Kanners artikkel ble publisert,
ble begrepet «autisme» brukt både i klinisk praksis og medisinsk litteratur, men i diagnoseklassifikasjonene ble tilstanden kalt «barnepsykose» eller
«schizofreni i barndommen» (Silberman, 2015).
Autisme ble introdusert som diagnose omkring
1980 som en videreutvikling av Kanners beskrivelse av tilstanden (Silberman, 2015). I 1994 ble
Aspergers syndrom en egen diagnose (American
Psychiatric Association, 2000). Asperger-diagnosen var ment å favne dem som hadde typiske
symptomer på autisme, men som utviklet talespråk til normal tid. Disse personene har som
regel intellektuelle evner innenfor normalområdet
og vesentlig høyere funksjonsnivå enn personer
med infantil autisme. Samtidig ble diagnosen
«uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse» introdusert for personer som har autistiske
trekk, men som ikke oppfyller kriteriene for infantil autisme eller Aspergers syndrom (American
Psychiatric Association, 2000). Begrepet «autismespekterforstyrrelser» ble etablert som en fellesbetegnelse for de ulike formene for autisme
(American Psychiatric Association, 2000). Introduksjonen av spektrumbegrepet representerte en
grunnleggende endring i måten å betrakte
autisme på. Det gikk fra å betraktes som et sjeldent og alvorlig avvik til et spektrum av tilstander
med ulik alvorlighetsgrad. Etter hvert ble autismespekterforstyrrelser innført som én felles diagnose for alle som faller inn under autismespekteret (American Psychiatric Association, 2013;
World Health Organization, 2018).

filmer, bøker og teater. Tidligere ble autisme sett
på som en betydelig belastning og noe man burde
strebe etter å forebygge eller behandle. I forskningen har mye ressurser blitt brukt på å studere
årsaker og risikofaktorer, med håp om å finne
forebyggende tiltak. De senere årene har det
vokst frem et annet perspektiv på tilstanden. Personer med autisme har selv deltatt i debatten om
diagnosen. De argumenterer gjerne med at
autisme ikke må betraktes som en sykdom, men
som en naturlig del av det menneskelige mangfold. Begrepet nevromangfold brukes ofte for å
poengtere dette.

3.1.2

Diagnoseklassifikasjoner

ICD-10
I Norge og resten av Europa brukes diagnoseklassifikasjonen International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems,
10th Revision (ICD-10) (World Health Organization, 1990). Her kalles diagnosegruppen for
«gjennomgripende utviklingsforstyrrelser» og
inkluderer følgende diagnoser:
– F84.0 Barneautisme (infantil autisme)
– F84.1 Atypisk autisme (brukes når personen
har autistiske trekk, men ikke tilfredsstiller
kriteriene for barneautisme eller Aspergers
syndrom)
– F84.2 Retts syndrom (genetisk sykdom som
gir autistiske trekk og bare rammer jenter).
– F84.3 Disintegrativ forstyrrelse (tilstand hvor
barnets utvikling er normal de første 1–3 leveårene for så å bli drastisk forverret, med
betydelig tap av ferdigheter)
– F84.4 Forstyrrelse med overaktivitet forbundet
med psykisk utviklingshemming og bevegelsesstereotypier (brukes lite i Norge)
– F84.5 Aspergers syndrom
– F84.8 Andre spesifiserte gjennomgripende
utviklingsforstyrrelser (brukes lite i Norge)
– F84.9 Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse

Endrede oppfatninger av autisme
Parallelt med at diagnosebegrepene har endret
seg, har oppfatningen av autisme i samfunnet blitt
mer nyansert (Silberman, 2015). Autisme har
vært mye omtalt i nyhetsbildet fordi bruken av
diagnosen har økt sterkt, og fordi det har blitt
påstått at vaksiner kan forårsake autisme. Påstanden om at vaksiner kan utløse autisme, er tilbakevist gjennom flere store studier. Autisme har også
fått oppmerksomhet i populærkulturen gjennom

DSM-5
DSM-klassifikasjonen er dominerende i forskning
og brukes i klinisk praksis i Nord-Amerika. I
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition (DSM-5), som kom i 2013, er
undertypediagnosene fjernet og erstattet av fellesbetegnelsen «autismespekterforstyrrelser» (American Psychiatric Association, 2013; American
Psychiatric Association, 2000). Når en autisme-
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diagnose stilles på grunnlag av DSM-5, skal følgende opplysninger spesifiseres:
1. symptomenes alvorlighetsgrad på en skala fra
1 til 3
2. om personen har utviklingshemming (IQ
under 70) eller ikke
3. om språkforstyrrelse er til stede, og i så fall
hvilket språklig nivå personen er på
4. kjente medisinske og genetiske tilstander
5. andre utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser
6. om katatoni (langvarige perioder med motorisk ubevegelighet) er til stede
Hensikten med spesifikasjonene er å fange opp
variasjonen innen autismespekteret og gi mer presise beskrivelser av tilstanden.
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(falskt positive resultater) og noen kan ha autisme
uten å ha blitt fanget opp av helsevesenet (falskt
negative resultater). Den beste måten å beregne
reell forekomst på er å bruke et representativt
utvalg av befolkningen og undersøke alle barn i
dette utvalget. I en slik studie fra Sør-Korea, som
inkluderte 37 000 barn i alderen 7–12 år, ble forekomsten av autisme beregnet til 2,6 prosent (Kim
mfl., 2011). Av dem som oppfylte diagnosekriteriene for autisme, hadde to tredjedeler ikke fått
noen slik diagnose i helsevesenet på forhånd.
Forekomsten av autisme blant voksne er dårlig kartlagt. En studie fra England, som inkluderte
et representativt utvalg på 7461 voksne trukket ut
fra hele befolkningen, fant en forekomst på 1 prosent (Brugha mfl., 2011).
Kjønnsforskjeller i forekomst

Nåværende praksis i Norge
Selv om ICD-10 fortsatt brukes i Norge, er tankegangen bak DSM-5 for lengst tatt inn i klinisk
praksis her i landet, og begrepet «autismespekterforstyrrelser» har vært i bruk lenge. Den nye
ICD-versjonen, ICD-11, ble offentliggjort i 2019 og
vil etter hvert bli tatt i bruk i Norge (World Health
Organization, 2018). Der samsvarer både diagnosenavn og diagnosekriterier med DSM-5.
Autisme klassifiseres fortsatt som en psykiatrisk
diagnose i ICD-11.

3.1.3 Forekomst av autisme
Andelen barn som får autismediagnoser, har økt
sterkt i alle høyinntektsland siden 1980-tallet.
Hovedårsaken er at diagnosekriteriene er blitt
endret, slik at flere passer til diagnosen. Flere
barn med mildere symptomer og normale intellektuelle evner får autismediagnoser nå enn tidligere (Blumberg mfl., 2013). Det har også blitt
større bevissthet om autisme i helsevesenet og i
befolkningen (Silberman, 2015). I Norge har 0,7
prosent av alle barn fått en autismediagnose ved
åtte års alder (Surén mfl., 2019a). En nærmere og
mer detaljert beskrivelse av norske tall følger i
kapittel 3.4.1. Tilsvarende tall fra andre land er
adskillig høyere, henholdsvis 2,5 prosent hos tenåringer i Stockholms län i Sverige (Idring mfl.,
2015), 1,5 prosent hos tiåringer i Danmark
(Atladottir mfl., 2015) og 1,5 prosent hos åtteåringer i USA (Christensen mfl., 2016).
Tallene ovenfor er basert på helseregistre.
Registerdata gir ikke nødvendigvis informasjon
om reell forekomst av autisme. Noen kan ha fått
diagnosen uten å passe til diagnosekriteriene

Det er store kjønnsforskjeller i forekomsten av
autisme. Sannsynligheten for å få en diagnose er
fire ganger så høy hos gutter som hos jenter
(Loomes, Hull og Mandy, 2017). I studier hvor alle
barn i en befolkningsgruppe er undersøkt for
autisme, er kjønnsforskjellene noe mindre, med
tre ganger så høy forekomst hos gutter som hos
jenter (Loomes, Hull og Mandy, 2017). I Norge er
det vist at jenter generelt har et høyere nivå av
psykiske plager enn gutter når de først blir henvist til psykisk helsevern for barn og unge (Posserud og Lundervold, 2013). En forklaring på at
mange jenter med autisme blir oppdaget sent, kan
være at de viser mindre aggresjon og har mindre
utagerende atferd enn gutter med autisme og derfor ikke blir lagt så godt merke til på skolen og i
nærmiljøet (Loomes, Hull og Mandy, 2017). Jenter med autisme har også mindre rigid og gjentagende atferd, færre ualminnelige særinteresser
og viser mer sosial atferd enn gutter med autisme
(Happé, 2019).
Er det en reell økning i forekomsten av autisme?
Siden andelen barn med diagnosen autisme har
økt så sterkt, har det vært uro for om dette skyldes en reell økning i risikoen for autisme. Data fra
USA tyder imidlertid på at hovedforklaringen er
en utvidelse av diagnosedefinisjonen (Blumberg
mfl., 2013). En svensk studie som undersøkte tvillinger i tiårsperioden 1993 til 2002, fant ingen
økning i autistiske trekk hos barna i denne perioden, selv om andelen barn med autismediagnoser
økte sterkt i samme periode (Lundström,
Reichenberg, Anckarsäter, Lichtenstein og
Gillberg, 2015).
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Den raske økningen i diagnosebruk gir grunn
til å være på vakt mot overdiagnostikk, det vil si at
diagnosen brukes på barn som ikke passer med
diagnosekriteriene, og som burde hatt en annen
diagnose eller ingen diagnose i det hele tatt.

3.1.4

–

Årsaker til autisme

Genetiske årsaker
Genetisk disposisjon er den viktigste risikofaktoren for autisme. Arvbarheten er kartlagt gjennom
tvillingstudier og familiestudier. Anslagene for
arvbarhet varierer fra 64 til 91 prosent, det vil si at
64 til 91 prosent av risikoen for autisme i befolkningen er genetisk bestemt (Ronald og Hoekstra,
2011). Som følge av dette ser man en opphopning
av autisme i familier. Når ett barn har autisme, er
risikoen for autisme tidoblet hos søsken og doblet
hos søskenbarna sammenlignet med i familier
hvor det ikke forekommer autisme (Sandin mfl.,
2014).
Genetisk disposisjon kan arves på ulike måter.
På befolkningsnivå antas det at omkring 50 prosent av risikoen for autisme forårsakes av vanlig
forekommende gener som arves i «uheldige»
kombinasjoner (Ramaswami og Geschwind,
2018). Dette er gjerne tilfelle når det finnes flere
tilfeller av autisme i samme familie. I andre tilfeller skyldes disposisjonen sjeldne enkeltgener
som er nedarvet fra foreldrene, eller genfeil
(mutasjoner) som har oppstått hos barnet
(Ramaswami og Geschwind, 2018). Slike enkeltgener og mutasjoner kan forklare 5–10 prosent av
autismetilfellene. Mange av disse genvariantene
kan nå påvises ved genetisk testing. For de
resterende 40–45 prosentene er det foreløpig ikke
funnet noen forklaring på den genetiske disposisjonen (Ramaswami og Geschwind, 2018).
Miljøbetingede risikofaktorer
I store befolkningsstudier er det påvist flere miljøfaktorer som er forbundet med økt risiko for
autisme:
– Høy alder hos far (Sandin mfl., 2016). Sannsynligvis skyldes dette at forekomsten av genfeil
(mutasjoner) i kjønnscellene øker med økende
alder hos menn.
– Diabetes hos mor i svangerskapet (Xiang, Wang,
Martinez, Buchanan og Feldman, 2018).
– Overvekt og fedme hos foreldrene (Krakowiak
mfl., 2012; Surén mfl., 2014).
– Feber og alvorlige infeksjoner hos mor i svangerskapet (Atladottir, Henriksen, Schendel og

–

Parner, 2012; Zerbo mfl., 2013). Risikoen er
knyttet til feber og infeksjoner generelt, ikke til
spesifikke bakterier eller virus.
Kort tid mellom svangerskap (CheslackPostava, Liu og Bearman, 2011; Gunnes mfl.,
2013). Dette gjelder når svangerskapet starter
mindre enn tolv måneder etter forrige fødsel.
Årsakshypotesen er at mor ikke rekker å fylle
opp igjen lagre av vitaminer og mineraler når
avstanden mellom svangerskapene blir for
kort.
Svangerskaps- og fødselskomplikasjoner (Gardener, Spiegelman og Buka, 2011). Flere typer
komplikasjoner er forbundet med økt risiko for
autisme. Det er usikkert hva som er årsak og
virkning, det vil si om komplikasjonene kan forårsake autisme, eller om komplikasjonene oppstår fordi barnet har en sårbarhet i utgangspunktet.

Disse miljøfaktorene er altså risikofaktorer for
autisme. Det er imidlertid viktig å understreke at
en risikofaktor ikke er det samme som en årsak.
Når noe er en risikofaktor, betyr det bare at risikoen er forhøyet hos dem som har denne faktoren. Man vet ikke om risikofaktoren er en reell
årsak til tilstanden, eller hva som eventuelt er forklaringen på sammenhengen. Det er aldri vist at
autismerisiko påvirkes av noe som skjer etter at
barnet er født. Psykososiale faktorer, som foreldrenes atferd og barneoppdragelse, har ikke
betydning.
I Norge har andelen fedre som er 40 år eller
eldre ved barnets fødsel, økt fra 4,0 prosent i 1980
til 14,2 prosent i 2017 (Folkehelseinstittutet,
2019b). Andelen med fedme ligger nå over 20 prosent hos voksne i Norge (Jacobsen og Aars, 2015;
Midthjell mfl., 2013). Tilsvarende økninger har
skjedd i andre land. Hvis høy alder hos fedre og
fedme hos foreldre er reelle årsaker til autisme,
kan økningen i disse risikofaktorene forklare noe
av økningen i andelen barn som får autismediagnoser.
Forebygging av autisme
Foreløpig finnes det ikke tiltak som kan forebygge autisme. Studier har vist at risikoen for
autisme er redusert hos mødre som tar tilskudd
av folsyre / vitamin B9 tidlig i svangerskapet
(Schmidt mfl., 2012; Surén mfl., 2013a). Folsyretilskudd anbefales allerede til alle kvinner som planlegger å bli gravide, fordi det reduserer risikoen
for ryggmargsbrokk (MRC Vitamin Study
Research Group, 1991). Foreløpig kan ikke
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folsyretilskudd defineres som forebyggende tiltak mot autisme, men funnene støtter opp under
gjeldende anbefalinger om folsyretilskudd. Flertallet av norske gravide bruker folsyre, men
mange starter først etter at svangerskapet er i
gang (Surén mfl., 2013a). Dermed mister de den
forebyggende effekten mot ryggmargsbrokk og
muligens også en forebyggende effekt mot
autisme (Surén mfl., 2013a).
Vaksiner og autisme
I 1998 oppsto det mistanke om at vaksiner kan forårsake autisme, som følge av en artikkel i The
Lancet, 2010 (Wakefield mfl., 1998). Artikkelen
beskrev en gruppe på 12 barn som skulle ha
utviklet autisme og tarmsykdom etter å ha fått
vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder,
den såkalte MMR-vaksinen.1 Senere kom det
frem at analysene var bygget på forfalskede data.
Artikkelen ble derfor trukket tilbake i 2010
(Retraction-Ileal-lymphoid-nodular
hyperplasia,
2010). Flere store studier har senere avkreftet
sammenhengen mellom MMR-vaksine og
autisme (Maglione mfl., 2014). Det er heller ingen
andre vaksiner som gir økt risiko for autisme
(Maglione mfl., 2014).

3.1.5

Symptomer og vansker

Kjernesymptomer
Som beskrevet innledningsvis er autisme en sammensatt gruppe forstyrrelser med to felles kjennetegn: vedvarende svikt i sosial fungering og kommunikasjon samt repetitiv, innskrenket og ensformig atferd (American Psychiatric Association,
2013). Det er stor variasjon i utforming og alvorlighetsgrad av symptomene (American Psychiatric Association, 2013). Det er også stor variasjon i
intellektuelle evner, fra alvorlig utviklingshemming til høyt intelligensnivå. Omkring 30 prosent
av personer med autisme har utviklingshemming,
det vil si IQ under 70 ved evnetesting (Christensen mfl., 2016). Avvik i utviklingen kan være synlige allerede i første leveår, men typiske symptomer på autisme kommer gjerne til syne i andre
leveår (Zwaigenbaum og Penner, 2018). For en
del barn vil symptomene ikke bli tydelige før nærmere skolealder (Zwaigenbaum og Penner, 2018).
Dette gjelder særlig barn som har et relativt høyt
funksjonsnivå.
1

MMR = measles (meslinger), mumps (kusma) og rubella
(røde hunder).
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Om lag en tredjedel av barn med autisme har
såkalt regresjon, det vil si en tilbakegang i
utviklingen hvor barnet mister ferdigheter det tidligere har hatt (Barger, Campbell og McDonough,
2013). Regresjon inntreffer oftest i andre leveår
og er mest vanlig hos barn med de alvorligste
symptomene på autisme (Barger, Campbell og
McDonough, 2013). De vanligste formene for
regresjon er tilbakegang i språkferdigheter og
sosiale ferdigheter (Barger, Campbell og
McDonough, 2013). I enkelte tilfeller arter regresjonen seg som alvorlig ferdighetstap hos barn
som hadde en normal utvikling frem til symptomdebut (Barger, Campbell og McDonough, 2013).
For slike tilstander brukes diagnosen «disintegrativ forstyrrelse i barndommen» i ICD-10.
Andre vansker og tilstander
Barn og unge med autisme har oftest andre
utviklingsvansker i tillegg til kjernesymptomene.
Lærevansker, hyperaktivitet og konsentrasjonssvikt er vanlig (Posserud, Hysing, Helland, Gillberg og Lundervold, 2018). Anslagsvis 28 prosent
av barn med autisme oppfyller kriteriene for
ADHD (Simonoff, Pickles, Charman, Loucas og
Baird, 2008). Mange har forsinket motorisk utvikling og koordinasjonsproblemer (Silver og Rapin,
2012). Psykiske vansker som aggresjon, irritabilitet, angst og depresjon er også utbredt (Lord,
Elsabbagh, Baird og Veenstra-Vanderweele, 2018).
Søvnproblemer, hovedsakelig innsovningsvansker,
forekommer hos mellom 40 og 80 prosent av barn
med autisme (Miano og Ferri, 2010). I en norsk
studie hvor 71 barn med autisme i alderen 6–17 år
ble kartlagt, fant man at 72 prosent også fylte
kriteriene for en annen psykisk lidelse (Gjevik,
Eldevik, Fjaeran-Granum og Sponheim, 2011). De
vanligste tilleggslidelsene var angstlidelser (41
prosent) og ADHD (31 prosent).
Medisinske og nevrologiske tilleggsvansker er
også hyppig forekommende. Epilepsi forekommer hos mellom 5 og 26 prosent av barn med
autisme. Andelen varierer mellom studier (Spence
og Schneider, 2009). Det er ofte problemer med
spising i tidlig barnealder (Emond, Emmett, Steer
og Golding, 2010). Barn med autisme er gjerne
kresne i matveien og har et mer begrenset utvalg
av mat i kostholdet sitt, med lavere inntak av frukt
og grønt (Emond, Emmett, Steer og Golding,
2010). I USA er det vist at barn med autisme har
økt risiko for fedme og overvekt (Curtin, Anderson, Must og Bandini, 2010). Mange har plager fra
mage og tarm. Barn med autisme har økt forekomst av både forstoppelse og diaré sammen-
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lignet med andre barn, og foreldrene oppgir
oftere at barna har matallergi eller matintoleranse
(Bresnahan mfl., 2015). Disse symptomene er til
stede fra tidlig barnealder, før autismediagnosen
er stilt (Bresnahan mfl., 2015).
Studier av tenåringsjenter og unge kvinner med
spiseforstyrrelser tyder på at autisme og autistiske
trekk er en disponerende faktor for å utvikle
anoreksi (Westwood og Tchanturia, 2017). Studiene er imidlertid små. Det foreligger derfor ikke
sikre tall. Tenåringsjenter med autisme er betydelig overrepresentert blant dem som søker helsehjelp for kjønnsdysfori (Wæhre og Tønseth, 2018;
Kaltiala-Heino, Sumia, Työläjärvi og Lindberg,
2015). Dette er et nytt fenomen, så det er uklart i
hvilken grad autisme bidrar til kjønnsdysfori.
Tidlig identifisering (screening)
Tidlig identifisering og diagnose er en fordel,
fordi det kan settes inn tidlige intensive tiltak hos
barn for å bedre utviklingen av sosiale ferdigheter
og kommunikasjon (Johnson og Myers, 2007). En
diagnose kan også bidra til at barnet og familien
får nødvendig hjelp (Johnson og Myers, 2007).
Den amerikanske barnelegeforeningen American
Academy of Pediatrics anbefaler at alle barn skal
gjennomgå screening for autisme ved 18 og 24
måneders alder (Johnson og Myers, 2007). Ved
screening brukes et spørreskjema eller en sjekkliste hvor foreldrene spørres om vanlige symptomer og tegn til autisme hos barnet. Det er utviklet
flere slike screeninginstrumenter for autisme,
men det er i liten grad undersøkt hvor effektive de
er i praksis (McPheeters mfl., 2016). I Den norske
mor- og barn-undersøkelsen, som i 2019 endret
navn til Den norske mor, far og barn-undersøkelsen, var det bare et mindretall av barn med
autisme som skåret over verdien som indikerte
mistanke om autisme (Stenberg mfl., 2014; Surén
mfl., 2019b). I den norske helsestasjonstjenesten
gjøres det ikke spesifikk screening for autisme.

3.1.6 Diagnostikk av autisme
Diagnostiske instrumenter
På 1990-tallet ble det utviklet diagnostiske instrumenter til bruk i utredning av autisme. Hensikten
med disse er å sikre at alle relevante opplysninger
kommer frem, og at diagnosen brukes i samsvar
med diagnosekriteriene. The Autism Diagnostic
Interview – Revised (ADI-R) er et foreldreintervju
som kartlegger barnets utvikling og symptomer
på autisme (Lord, Rutter og Le Couteur, 1994).

The Autism Diagnostic Observation Schedule
(ADOS) er en lekbasert observasjon av barnets
sosiale fungering, kommunikasjon og atferd (Lord
mfl., 2000). Bruk av ADI-R og ADOS anses nå som
standard både i klinisk praksis og i forskning.
Anbefalt innhold i utredning av autisme
Det finnes ingen offisiell nasjonal retningslinje for
utredning av autisme i Norge. Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst RHF har
utviklet en retningslinje for hvordan autisme skal
utredes og diagnostiseres (Helsebiblioteket,
2019a). Denne kan også brukes i de andre regionale helseforetakene. Retningslinjen er i tråd med
internasjonale anbefalinger (Zwaigenbaum og
Penner, 2018).
I henhold til retningslinjen skal en autismeutredning inneholde følgende:
– autismespesifikt diagnostisk intervju: ADI-R.
(Det finnes også andre tilsvarende intervjuer
som kan brukes)
– autismespesifikk
lekbasert
observasjon:
ADOS
– kartlegging av utviklings- og sykehistorie
– medisinsk/nevrologisk undersøkelse
– blodprøver og urinprøver for å undersøke for
stoffskiftesykdommer, cøliaki, autoimmune
sykdommer, jernmangel, leversykdom og
allergi
– kromosomundersøkelser for å avdekke kromosomfeil
– evnetest for å kartlegge kognitiv fungering
– kartlegging av språkfunksjoner
– kartlegging av fungering i dagliglivet (adaptiv
fungering)
Retningslinjen anbefaler genetisk testing bare
hvis det er konkret mistanke om medfødt syndrom eller genfeil. Ved moderne genetisk testing
kan det påvises årsak hos opptil 30 prosent av personer med autisme (Baker og Jeste, 2015).2 I
nyere vitenskapelige artikler anbefales det at alle
med autisme skal gjennomgå genetisk utredning
(Baker og Jeste, 2015).
I retningslinjen anbefales MR3-undersøkelse
av hjernen hvis det foreligger andre tegn på
hjernemisdannelser, det vil si hvis barnet har
2

3

Denne andelen er lavere enn arvbarheten på befolkningsnivå, fordi det fortsatt er mange genetiske årsaker
som ikke kan påvises ved testing. Tvilling- og familiestudiene beregner arvbarhet ut fra hvordan autisme hoper
seg opp i familier, ikke ved genetiske analyser.
MR = magnetresonanstomografi.
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unormale funn ved nevrologisk undersøkelse,
unormal hodevekst eller påvist genetisk sykdom
(Baker og Jeste, 2015). EEG4-undersøkelse anbefales hvis det er mistanke om epileptiske anfall,
eller hvis barnet har hatt tydelig tilbakegang i
språkferdigheter (Baker og Jeste, 2015).

3.1.7 Autisme hos voksne og eldre
Forløp og prognose ved autisme
Det finnes ingen store studier som har fulgt personer med autisme frem til voksen alder. Den
største studien som er gjort, inkluderte 85 personer som fikk diagnosen ved to års alder (Anderson, Liang og Lord, 2014). Ved 19 års alder var det
åtte personer (9 prosent), som ikke lenger hadde
symptomer som passet med diagnosekriteriene. I
tillegg var det 24 stykker (8 prosent) som hadde
autisme, men som var innenfor normalområdet
både intellektuelt og språklig, og som fungerte
godt på skolen. Generelt var det de som hadde
kognitive ferdigheter innenfor normalområdet
ved to års alder, som hadde best fungering ved
19 års alder.
Kunnskapsgrunnlaget om autisme hos voksne
er begrenset, og kunnskapen om autisme hos
eldre er svært mangelfull (Howlin og Moss, 2012).
Mange voksne med autisme er sannsynligvis
udiagnostiserte, ettersom det var lite vanlig å
bruke autismediagnosen da de var yngre, og
Asperger-diagnosen først ble introdusert på 1990tallet. I den befolkningsbaserte studien fra England, jf. kapittel 3.1.3, hvor forekomsten ble beregnet til 1 prosent hos voksne, hadde ingen av personene med autisme fått diagnosen i helsevesenet
tidligere (Brugha mfl., 2011).
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tomoverlapp mellom autisme og andre tilstander.
Kjernesymptomer på autisme som repetitiv og
stereotyp atferd kan være vanskelig å skille fra
tvangslidelse5, mens vansker i sosialt samspill kan
være vanskelig å skille fra sosial fobi eller tegn på
psykose. Det er også viktig å være klar over at
økning i autismesymptomer, for eksempel mer
intens repetitiv atferd, kan være uttrykk for psykisk lidelse. Mange personer med autisme har
kommunikasjonsvansker som gjør det vanskelig å
sette ord på tanker og følelser. Hos dem som også
har utviklingshemming, kan psykisk lidelse vise
seg ved atypiske symptomer, som selvskading og
voldelig atferd.
Rus, kriminalitet og voldelig atferd
Rusproblemer forekommer sjeldnere hos personer med autisme enn i normalbefolkningen (Arnevik og Helverschou, 2016).
Personer med autisme har ikke økt tendens til
å begå kriminalitet sammenlignet med normalbefolkningen (King og Murphy, 2014). En norsk
undersøkelse av alle rettspsykiatriske rapporter
der tiltalte hadde Aspergers syndrom, i alt 48
saker i årene 2000–2010, viste at de kriminelle
handlingene ofte rammet nærstående (Helverschou mfl., 2015). Forbrytelsene hadde i stor grad
sammenheng med trekk som er typiske ved
autisme, som tvangstanker og manglende forståelse av mennesker og situasjoner (Helverschou
mfl., 2015).
Av dem som har autisme og utviklingshemming, er det mellom 10 og 20 prosent som har
voldelig og utfordrende atferd (von Tetzchner,
2003). Hvis slik atferd forverrer seg, eller er
nyoppstått, er det ofte et tegn på medisinsk sykdom eller psykisk lidelse (von Tetzchner, 2003).

Psykiske lidelser hos voksne med autisme
Voksne med autisme er mer sårbare for å utvikle
psykiske lidelser enn befolkningen for øvrig. En
gjennomgang av publiserte studier viste en gjennomsnittlig forekomst på 27 prosent for angstlidelser og 23 prosent for depresjon (Hollocks,
Lerh, Magiati, Meiser-Stedman og Brugha, 2019).
Som hos barn er det mange voksne som har
ADHD i tillegg til autisme. Anslagene varierer,
men gjennomsnittet ligger på 26 prosent (LugoMarín mfl., 2019).
Diagnostikk av psykiske lidelser er krevende
hos voksne med autisme (Helverschou, Bakken
og Martinsen, 2011). Først og fremst er det symp-

Somatisk helse og dødelighet
Personer med autisme har økt risiko for et bredt
spekter av medisinske lidelser (Croen mfl., 2015).
Disse lidelsene kan ha felles årsak med autisme,
eller de kan være utløst av uheldige livsstilsfaktorer forbundet med autisme. Studier har vist at
barn med autisme har et mer usunt kosthold og
høyere risiko for fedme enn andre barn (Emond,
Emmett, Steer og Golding, 2010; Curtin, Anderson, Must og Bandini, 2010). En svensk registerbasert studie viste økt dødelighet av alle typer
medisinske og psykiatriske tilstander (Hirvikoski
5

4

EEG = elektroencefalografi.

Tvangslidelse omtales også som OCD = Obsessive-compulsive disorder.
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mfl., 2016). For de fleste sykdomskategoriene var
økningen i dødelighet størst hos dem som hadde
autisme med utviklingshemming. Det eneste unntaket var selvmord, som var vanligst blant dem
med kognitive evner innenfor normalområdet.
Denne gruppen hadde ni ganger så høy selvmordsrisiko som normalbefolkningen.
Levekår
Levekår hos voksne med autisme er lite studert. I
Norge er det gjort en studie av 113 personer som
fikk autismediagnose som barn i årene 1968–1988
(Mordre mfl., 2012). I voksen alder hadde 81 prosent av disse uføretrygd. Disse personene var
diagnostisert før Asperger-diagnosen kom i bruk,
så flertallet hadde autisme med utviklingshemming. De få studiene som er gjort i andre
land, viser at flertallet av voksne med autisme står
utenfor arbeidslivet, bor i omsorgsboliger eller
sammen med foreldrene og sjelden har stiftet
egen familie (Howlin og Moss, 2012). Dette gjelder også for dem som har kognitive evner innenfor normalområdet (Howlin, Moss, Savage og
Rutter, 2013). Det er liten kunnskap om hvordan
personer med autisme klarer seg i alderdommen.

3.1.8

Helsehjelp til personer med autisme

Behandling av barn i førskolealder
For barn i førskolealder brukes såkalt tidlig og
intensiv atferdsanalytisk behandling av autisme.
På engelsk kalles behandlingen Early Intensive
Behavioral Intervention (EIBI). Forkortelsen EIBI
brukes også i norske fagmiljøer og benyttes videre
i rapporten. EIBI er ikke et standardisert program,
men et sett med ulike prosedyrer (Vea mfl., 2019).
For hvert barn lages et individuelt program som
tilpasses barnets atferd og ferdighetsnivå. Behandlingen ledes av en fagperson i spesialisthelsetjenesten som er opplært i atferdsanalyse og bruk
av EIBI. Både barnehagepersonale og foreldre deltar i behandlingen. Et normalt EIBI-forløp krever
minimum 20 timers innsats per uke av barnehagepersonalet og minimum fem timers innsats per
uke av foreldrene. Behandlingen stiller altså store
krav til ressurser i barnehagen og til foreldrenes
ressurser og motivasjon. EIBI bør startes opp før
barnet har fylt fem år, og vare i minst to år.
Behandlingen skal avbrytes dersom barnet ikke
viser progresjon i ferdigheter, eller hvis barnet og
familien mistrives med behandlingen.
EIBI bygger på atferdsanalyse. Barnets atferd
analyseres for å kartlegge hvilken type atferd bar-

net har, hvilke faktorer i omgivelsene som utløser
ulike atferdsmønstre, og hvilke konsekvenser
atferden får. Resultatene brukes deretter til å
modifisere barnets atferd og lære barnet nye
ferdigheter. Man bruker positiv forsterkning for å
stimulere ønsket atferd. Målet er å bedre barnets
daglige fungering og ferdigheter. Spesielt ønsker
man å bedre ferdighetene på de områdene som er
svekket hos barn med autisme, det vil si kommunikasjon og sosial fungering. Samtidig forsøker
man å redusere uønsket og problematisk atferd,
som repetitiv atferd, utagering og selvskading.
Studier av EIBI indikerer at behandlingen har
positive effekter i løpet av tiden den pågår, det vil
si over et tidsrom på to–tre år. En Cochrane-review
har summert opp funn fra studier som har sammenlignet EIBI med vanlig oppfølging av barn
med autisme (Reichow, Hume, Barton og Boyd,
2018). Sammenlignet med kontrollgruppene
hadde EIBI-barna bedre fungering i dagliglivet,
lavere intensitet av autismesymptomer, høyere
IQ, bedre språkferdigheter og lavere nivåer av
problematferd. På noen områder var imidlertid
effektene små eller moderate. Cochrane-reviewen
karakteriserer evidensgrunnlaget som svakt fordi
studiene var små og fordi de fleste studiene ikke
brukte randomisering for å avgjøre hvem som
fikk EIBI og hvem som havnet i kontrollgruppen.
Det er derfor en viss mulighet for at de som fikk
EIBI, hadde bedre forutsetninger i utgangspunktet. De langsiktige effektene av EIBI er ikke studert, og man vet derfor ikke om de positive effektene vedvarer etter at behandlingen er avsluttet.
Det finnes også andre behandlingsprogrammer enn EIBI for førskolebarn (Lord, Elsabbagh,
Baird og Veenstra-Vanderweele, 2018). Disse er
ikke i utstrakt bruk i Norge, og det finnes derfor
ikke nasjonale fagprosedyrer for dem.
Behandling av eldre barn, ungdom og voksne
For barn i skolealder, ungdom og voksne finnes
det programmer som er utviklet for å bedre fungering og mestring på ulike områder, blant annet
sosial fungering, kommunikasjon og evne til å
organisere hverdagen. For flere av programmene
er effekten godt dokumentert gjennom studier.
Programmene er også med på å forebygge
tilleggslidelser. Kognitiv atferdsterapi er mye
brukt som behandlingsform, og mange av programmene er gruppebaserte (Lord, Elsabbagh,
Baird og Veenstra-Vanderweele, 2018). Nedenfor
er noen eksempler på slike programmer. Eksemplene er valgt ut for å gi et bilde av hva programmene går ut på, og hva de krever av ressurser. De
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representerer ikke spesifikke anbefalinger fra
utvalget.
I Helse Sør-Øst er programmet Jeg er noe helt
spesielt prøvd ut som psykoedukasjon for skolebarn og ungdommer som har fått diagnosen
Aspergers syndrom (Vermeulen, 2008). Psykoedukasjon er grunnleggende opplæring i hva
autisme er, hvilke vansker det fører til, og hvordan
vanskene kan håndteres. Målet er å gi personen
økt selvforståelse og strategier for å mestre vanskene sine. Jeg er noe helt spesielt er basert på en
bok som behandleren og barnet/ungdommen går
gjennom sammen. Opplegget består av ti sesjoner
over en periode på ca. tre måneder.
KONTAKT er et gruppebasert program for
trening av sosiale ferdigheter hos barn og ungdom med autisme og kognitive ferdigheter innenfor normalområdet (Jonsson mfl., 2019). Sesjonene varer i 60–90 minutter og foregår ukentlig i
grupper på fire til åtte barn/ungdommer med to
til tre behandlere til stede. Det er to varianter av
programmet, en kort, som varer i 12 uker, og en
lang, som varer i 24 uker.
Transitioning Together er et gruppebasert program for å forberede overgangen til voksenlivet
for ungdommer med autisme (DaWalt, Greenberg
og Mailick, 2018). Både ungdommen selv og foreldrene deltar, og andre familiemedlemmer kan
også være med. Programmet forutsetter at ungdommen går på skole og har utviklet verbalt
språk. Familien har først to individuelle sesjoner
med behandler for å bli kjent. Deretter består programmet av åtte gruppesesjoner som varer
omkring 90 minutter. I gruppesesjonene deltar
flere familier samtidig.
Diagnostikk og behandling av psykiske tilleggslidelser
og ruslidelser hos personer med autisme
Diagnostikk og behandling av psykiske tilleggslidelser må utføres av fagpersoner som har kompetanse på både autisme og psykiske lidelser.
Hvis man bruker diagnostiske instrumenter
utviklet for normalfungerende personer, må resultatene tolkes med varsomhet. Det er ingen universell enighet om prosedyrer og diagnostiske kriterier, men det er utviklet egne symptomsjekklister
for voksne med autisme og utviklingshemming
(Helverschou, Bakken og Martinsen, 2009).
Hos dem som har kognitive evner innenfor
normalområdet, kan kognitiv atferdsterapi fungere hvis den tilpasses problemene med kommunikasjon og sosial fungering (Helverschou, 2012).
Hos dem som har utviklingshemming, må
behandlingen tilpasses den enkeltes behov og
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evnenivå. Familiemedlemmer og andre omsorgspersoner må involveres (Helverschou, Bakken og
Martinsen, 2011).
Det er ingen allmenne retningslinjer for
behandling av rusproblemer hos personer med
autisme. Behandlingen må tilpasses den enkeltes
forutsetninger. Bruk av alminnelige metoder som
gruppebehandling er ofte lite vellykket.
Medikamentell behandling
Foreløpig finnes det ikke medikamenter som virker på kjernesymptomene ved autisme, det vil si
medikamenter som bedrer kommunikasjon og
sosial fungering og reduserer repetitiv atferd. Atypiske antipsykotika som risperidon og aripiprazol
brukes for å behandle uro, irritabilitet og aggresjon
(Lord, Elsabbagh, Baird og Veenstra-Vanderweele,
2018). I Norge er autisme ikke godkjent som selvstendig indikasjon for slike medikamenter, men
atferdsproblemer kan brukes som indikasjon.
Melatonin har positive effekter på søvnvansker hos
barn med autisme (Levy og Hyman, 2015).
Medisinsk oppfølging
Det finnes ikke felles retningslinjer for medisinsk
oppfølging av personer med autisme. De kan ha
vansker med å beskrive kroppslige plager. Hos
personer som har både autisme og utviklingshemming, vil plagene ofte gi seg utslag i atferdsendringer heller enn beskrivelser av symptomene. Jevnlige helsekontroller kan bidra til å
redusere sykdomsrisiko hos personer med
autisme. Livsstilsforebyggende tiltak er viktige.
Fysioterapi og fysisk trening
Motorisk forsinkelse og koordinasjonsproblemer
er vanlig hos barn med autisme. Barn med slike
vansker har generelt nytte av fysioterapi for å
trene opp sin motorikk. Flere mindre studier har
også vist at fysisk trening har gunstige effekter
(Bremer, Crozier og Lloyd, 2016). Fysisk trening
kan bedre sosial fungering, kognitiv fungering og
oppmerksomhet og redusere mengden av repetitiv og ensformig atferd.
Kosttilskudd, kostholdsbehandling og alternativ
medisin
Mage- og tarmproblemer er vanlig hos barn med
autisme, og det er vanlig at familier forsøker kosttilskudd eller kostholdsbehandling. Det har blant
annet blitt gjort forsøk med tilskudd av ulike vita-
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miner og omega 3-fettsyrer. Så langt er det ikke
vist effekt av kosttilskudd i større studier (Levy
og Hyman, 2015). Eliminasjonsdietter hvor man
fjerner melk, gluten, sukker eller andre ernæringskomponenter har heller ikke vist effekt. Studiene er imidlertid små og av dårlig kvalitet (Levy
og Hyman, 2015). Det er lite kunnskap om mageog tarmproblemer hos voksne. Det finnes ikke
norske eller internasjonale anbefalinger for spesifikke kostholdstiltak for personer med autisme.
Dette skyldes manglende kunnskapsgrunnlag.
Det finnes også andre behandlingsmetoder
som det reklameres for i ulike medier. Felles for
disse er at evidensgrunnlaget er svakt (Levy og
Hyman, 2015). Dokumentasjonen består oftest av
enkelttilfeller, og det finnes som regel ikke effektstudier som inkluderer kontrollgrupper. Noen
alternative terapiformer, som musikkterapi og
yoga, har minimal skaderisiko.

3.1.9

Autisme i den samiske urbefolkningen
og andre minoritetsgrupper
Den samiske urbefolkningen
Det registreres ikke etnisk tilhørighet for personer bosatt i Norge. Antall samer i Norge er derfor
ikke kjent. Det finnes heller ikke offisielle data om
samenes bosettingsmønster. Det bor 55 000 personer i områdene Sametinget har vedtatt å gi
næringsstøtte til. Det er disse områdene som er
grunnlaget for Statistisk sentralbyrås samiske statistikk (Sønstebø, 2018). I disse tallene er ikke de
sør-samiske områdene inkludert. Det bor for
øvrig samer i mange andre norske kommuner,
deriblant Oslo.
Det er generelt lite tallfestet kunnskap om sykdomsforekomst blant den samiske befolkningen. I
2016 ble det publisert en kvalitativ studie av 31
samer med funksjonsnedsettelser (Melbøe, Johnsen, Fredreheim og Hansen, 2016). Der kom det
frem at samer med funksjonsnedsettelser kan
møte både kulturelle og språklige barrierer i
hjelpeapparatet. Tjenesteyterne forstår ikke alltid
det kulturspesifikke i samisk tenkemåte, verdier,
historie og hverdagsliv. Som regel behersker ikke
fagpersonene samisk, og de kjenner ikke alltid til
indirekte kommunikasjonsformer som samer ofte
bruker når de omtaler sykdom. Når samer skal
utredes i det psykiske helsevernet, er det en utfordring at standardiserte intervjuer og tester ikke er
oversatt til samisk. Slike standardiserte instrumenter brukes mye, spesielt i psykisk helsevern
for barn og unge. Det er også mangelfull tilgang
på nødvendig informasjonsmateriell på samisk.

Andre minoriteter
Norge har mange minoritetsgrupper. I Norge er
det nå 765 000 innvandrere, som tilsvarer 14 prosent av befolkningen, og 179 000 barn av innvandrere, tilsvarende 3 prosent av befolkningen
(Statistisk sentralbyrå, 2019f).
Forekomsten av autisme i minoritetsgrupper
i Norge er ikke undersøkt tidligere. I Danmark
er det påvist økt risiko for barneautisme (klassisk autisme) blant barn med opprinnelse utenfor Europa (Lauritsen, Pedersen og Mortensen,
2005). I Sverige er det funnet økt risiko for
autisme med utviklingshemming blant barn av
mødre med afrikansk opprinnelse (Magnusson
mfl., 2012). I Finland er det funnet høyere risiko
for barneautisme blant barn med innvandrerbakgrunn (Lehti mfl., 2013; Lehti mfl., 2015).
Økningen omfattet barn med opprinnelse i Asia,
det tidligere Sovjetunionen og det tidligere Jugoslavia. Det var altså andre landgrupper som
hadde økt risiko i Finland enn det som er funnet
i Sverige.
Det er ukjent hva som er årsaken til den forhøyede risikoen for autisme hos barn med innvandrerbakgrunn (Magnusson mfl., 2012). For
nærmere informasjon om norske data på dette
området, vises det til kapittel 3.4.1.

3.2

Tourette

Tourette er en nevrologisk tilstand som debuterer i barndommen og kjennetegnes av motoriske og vokale tics (Grøholt, Garløv, Weidle og
Sommerschild, 2015). Motoriske tics er korte,
gjentatte urytmiske bevegelser. Vokale tics er
plutselige lyder og verbale ytringer. De vanligste
ticsene er blunking, ansiktsgrimaser og hodekast. Bevegelsene kan også være mer komplekse, for eksempel å ta på eller kaste ting. Ledsagende lyder kan komme som kremting,
hosting eller korte hyl og utrop. Tics forekommer ofte hos barn og er som regel forbigående. Diagnosen tourette brukes når minst to
motoriske tics og ett eller flere vokale tics har
vært til stede, men ikke nødvendigvis samtidig, i
mer enn et år. Mange forbinder tourette med
banning og bruk av tabuord, men dette forkommer bare i 10–15 prosent av tilfellene. Alvorlighetsgraden av tics kan variere fra knapt synlige
øyelokkbevegelser og veldig diskré harkelyder
til smertefulle og sosialt svært hemmende og
ubehagelige symptomer som rammer forskjellige muskelgrupper.
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3.2.1 Tourette-diagnosens historie
Syndromet har fått navnet etter Georges Gilles de la
Tourette, en nevrolog ved hospitalet La Salpetriere i
Paris. Han publiserte i 1885 en serie med ni kasushistorier der han omtalte tilstanden som maladie
des tics. Nesten hundre år senere beskrev den
franske psykiateren Jean-Noel Seignot en vellykket behandling av en pasient som var ekstremt
plaget av tics, med den antipsykotiske medisinen
haloperidol (Seignot, 1961). Inntil da var psykoanalyse ansett som første behandlingsvalg, selv
om det sjelden førte til bedring av tics-symptomene. Det tok nesten 20 år fra Seignot oppdaget
effekten av haloperidol til det ble allment akseptert at tourette er en nevrologisk tilstand som kan
påvirkes medikamentelt.
3.2.2
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barn i alderen 6–15 år (Knight mfl., 2012). Anslagene av forekomst varierer. Gjennomsnittet er på
0,77 prosent (Knight mfl., 2012). Forekomsten er
høyere hos gutter enn hos jenter, med en gjennomsnittlig gutt–jente-ratio på 4,2.
Studier basert på helseregisterdata har vist at
andelen som får diagnosen, er lavere enn forekomsten i befolkningsstudiene. I Norge er det vist
at 0,43 prosent av barn har fått tourette-diagnose
ved 12 års alder (Surén mfl., 2019c). For mer
informasjon om norske tall, se kapittel 3.4.2. I
Danmark får mellom 0,4 prosent og 0,5 prosent av
alle barn diagnosen før de fyller 15, mens tilsvarende andeler er mellom 0,1 prosent og 0,2 prosent i Finland og under 0,1 prosent i Sverige
(Atladottir mfl., 2015).
Hos voksne er forekomsten av tourette dårlig
kartlagt (Knight mfl., 2012).

Diagnoseklassifikasjoner

I ICD-10 brukes følgende diagnosekoder for ticsforstyrrelser (World Health Organization, 1990):
– F95.0 Forbigående tics: Tics som varer i mindre enn ett år.
– F95.1 Kroniske motoriske eller vokale tics:
Tics som enten er motoriske eller vokale, og
som varer i mer enn ett år.
– F95.2 Tourettes syndrom: Multiple motoriske
tics og minst ett vokalt tic som starter før 18 års
alder og varer i mer enn ett år. Motoriske og
vokale tics må ikke nødvendigvis forekomme
samtidig.
– F95.8 Andre spesifiserte syndromer med tics.
– F95.9 Uspesifiserte tics.
I ICD-11 er tourette-diagnosen uendret, mens den
nåværende diagnosekoden, F95.1, er delt opp i to
nye diagnoser, én for motoriske tics og én for
vokale tics (World Health Organization, 2018).
Det er også innført en ny diagnosekode for sekundære tics, det vil si tics som er utløst av infeksjon,
medisinsk sykdom eller narkotikabruk. Tics-forstyrrelsene hører inn under nevrologikapitlet i
ICD-11 og kategoriseres som bevegelsesforstyrrelser, ikke psykiske lidelser, som i ICD-10. I
DSM-5 er tourette plassert under kapitlet for
nevroutviklingsforstyrrelser (American Psychiatric Association, 2013).

3.2.3 Forekomst av tourette
Forekomsten av tourette er kartlagt i noen små
befolkningsstudier hvor representative utvalg av
befolkningen er undersøkt. Studiene er hovedsakelig fra Europa og Nord-Amerika og omfatter

3.2.4 Årsaker til tourette
Genetisk disposisjon er den viktigste kjente risikofaktoren for tourette (Robertson mfl., 2017). I tvilling- og familiestudier er arvbarheten, andelen av
risiko på befolkningsnivå som skyldes genetikk,
beregnet til 77 prosent. Hvilke gener som bidrar,
er i liten grad kartlagt. Hva som utløser tics, er
også ukjent. MR-studier tyder på at personer med
tourette har funksjonsforstyrrelser i motoriske
nervebaner i hjernen (Robertson mfl., 2017).
Svangerskaps- og fødselskomplikasjoner som
redusert fostervekst, prematur fødsel, setefødsel
og keisersnitt er risikofaktorer for tourette (Brander mfl., 2018). Det er imidlertid ukjent hvilke
mekanismer som gjør at disse komplikasjonene er
forbundet med tourette.
3.2.5 Symptomer og vansker
Tics kan vise seg så tidlig som i to årsalderen.
Debutalder er imidlertid vanligvis rundt fem til
seks år (Grøholt, Garløv, Weidle og Sommerschild, 2015). Tics begynner oftest i ansiktet, med
blunking med øynene eller grimasering. Deretter
kan de spre seg til resten av kroppen. Motoriske
tics kommer som regel før vokale tics. Symptomene når gjerne sitt maksimum mellom 10 og 15
års alder, for deretter å avta gradvis mot voksen
alder. Mange med tics har forvarsler i form av
sanseopplevelser like før ticsene opptrer. Disse
fornemmelsene blir ofte beskrevet som en uro,
kløe, kribling, kiling eller annen form for ubehag i
hele kroppen eller i den kroppsdelen der ticset
kommer. Fornemmelsene gir en uimotståelig
fysisk trang til å utføre tics. Avspenningen som
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inntreffer etter at et tic er utført, har en sterk
belønnings- og læringseffekt. Noen opplever en
forverring av tics i stressende situasjoner, mens
andre opplever det motsatte og får en økning av
tics når de slapper av. Intensiteten av tics avtar
ofte ved oppgaver og aktiviteter som krever konsentrasjon og oppmerksomhet.
Personer med tourette har ofte psykiske lidelser og/eller andre vansker i tillegg til tics, og
mange har flere tilleggslidelser samtidig (Khalifa
og von Knorring, 2006). Siden tilleggsvanskene
kan gi betydelige plager, må utredningen rettes
også mot kartlegging av disse. De tilstandene som
forekommer hyppigst sammen med tourette, er
ADHD og tvangslidelse (Robertson, 2000). ADHD
forekommer hos mellom 60 og 90 prosent, og
tvangslidelse hos mellom 40 og 60 prosent. Mellom 20 og 40 prosent har problemer med impulskontroll, plutselige og uforutsigbare sinneanfall,
irritabilitet eller aggressiv atferd (Wright,
Rickards og Cavanna, 2012). Slike problemer er
vanligere hos barn og ungdom enn hos voksne
(Wand, Matazow, Shady, Furer og Stanley, 1993).
Dette er krevende for barna og ungdommene og
kan være vanskelig å håndtere for foreldre og
andre voksenpersoner rundt dem. Depressive
symptomer er vanlig hos ungdom med tourette
(Robertson, 2006). Angstlidelser, selvskading og
personlighetsforstyrrelser opptrer også oftere hos
personer med tourette enn i den øvrige befolkningen (Robertson, 2000).

3.2.6

Diagnostikk av tourette

Norge har ingen nasjonal faglig retningslinje for
tourette. Regional kompetansetjeneste for autisme,
ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi har laget
en regional retningslinje (Helse Sør-Øst, 2013).
Denne er tilgjengelig for alle helseforetakene.
Pålitelige opplysninger om hvordan symptomene har utviklet seg, er avgjørende for å stille
riktig diagnose (Grøholt, Garløv, Weidle og Sommerschild, 2015). Barn forteller ofte at de har
mindre tics enn de egentlig har. Det er viktig både
å lytte til foreldrene og la barnet selv fortelle hvordan tics vanligvis arter seg. I en slik samtale bør
en kartlegge starten og forløpet av symptomene,
få en oversikt over nåværende motoriske og
vokale tics, forvarsler til tics og evnen til å undertrykke tics. I tillegg bør man kartlegge hvilken
behandling som har vært forsøkt tidligere. Tics
må skilles fra tvangshandlinger eller repetitive
handlinger. Videoopptak kan være til stor hjelp.
Det finnes egne kartleggingsinstrumenter for tics.
For en rask kartlegging er Skjema for registrering

av tics, etter modell fra Yale Tourette Clinic, velegnet (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, 2005).
For registrering over en lengre tidsperiode kan
Symptomliste for tics og Gilles de la Tourettes syndrom brukes (Nasjonalt kompetansesenter for
nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier,
1988).
Det må alltid gjøres en medisinsk og nevrologisk undersøkelse for å finne eventuelle andre
årsaker til ticslignende symptomer, som epilepsi
eller andre nevrologiske sykdommer eller tilstander. MR- og EEG-undersøkelser er bare nødvendig dersom barnet har andre nevrologiske symptomer eller unormale funn ved nevrologisk undersøkelse i tillegg til tics (Grøholt, Garløv, Weidle og
Sommerschild, 2015).
En tourette-utredning må alltid inkludere en
generell psykiatrisk utredning, siden flertallet
også har andre psykiske lidelser.

3.2.7

Tourette hos voksne

Forløp og prognose av tourette
Få studier har undersøkt langtidsprognosen av
tourette. En oversiktsartikkel konkluderer med at
mellom 59 og 85 prosent av barn opplever bedring
av tics frem til 18 års alder (Hassan og Cavanna,
2012). Over en tredjedel blir helt symptomfri
(Bloch og Leckman, 2009). Et mindretall har
alvorlige symptomer inn i voksen alder. En oppfølgingsstudie av barn med tourette viste at
11 prosent fortsatt hadde moderate til alvorlige
tics ved 18 års alder (Leckman mfl., 1998). Det er
ikke klarlagt hva som bestemmer om tics vedvarer eller forsvinner (Leckman, Bloch, Scahill og
King, 2006), men det er vist at alvorlige tics og
dårlig finmotorikk i barndommen er forbundet
med alvorlige tics i voksen alder (Hassan og
Cavanna, 2012). Selv om tics ofte bedrer seg med
alderen, fortsetter andelen med andre psykiske
lidelser å være betydelig høyere enn i befolkningen ellers. En god oppfølging av disse lidelsene er
avgjørende for en god prognose (Leckman, Bloch,
Scahill og King, 2006).
Somatisk helse og dødelighet
Personer med tourette har økt risiko for autoimmune sykdommer (Mataix-Cols mfl., 2018). Det
er også en økt forekomst av autoimmune sykdommer i familien til personer med tourette. Det spekuleres på om det kan ligge en felles genetisk sårbarhet til grunn, eller om betennelsestilstander i
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seg selv kan være med på å utløse tourette
(Mataix-Cols mfl., 2018).
Det er også vist at personer med tourette har
en betydelig økt forekomst av fedme, høyt blodtrykk og høyt kolesterol (Brander mfl., 2019).
Som følge av dette har de økt risiko for type 2-diabetes og hjerte- og karsykdom. Den mest sannsynlige forklaringen er lite fysisk aktivitet, dårlig
kosthold og stress som følge av å ha tourette
(Brander mfl., 2019). Problemene forklares ikke
av medikamentbruk.
Risikoen for selvmord og selvmordsforsøk er
omtrent firedoblet hos personer med tourette
sammenlignet med den øvrige befolkningen
(Fernandez de la Cruz mfl., 2017). Økningen er
størst blant dem som også har andre psykiske
lidelser, og blant dem som fortsetter å ha tourette
i voksen alder.
Levekår
En studie fra Sverige har vist at ungdommer med
tourette har større frafall fra videregående skole
enn andre (Perez-Vigil mfl., 2018). Det er også
færre som gjennomfører høyere utdanning enn i
resten av befolkningen. Ellers er levekårene for
personer med tourette i liten grad kartlagt. Det er
derfor lite kunnskap om forekomsten av rus, kriminalitet og voldelig atferd i denne gruppen.

3.2.8

Helsehjelp til personer med tourette

Ikke-medikamentell behandling
For mange personer med lette til moderate tics er
informasjon til omgivelsene og tilrettelegging på
skolen tilstrekkelig. Den best dokumenterte ikkemedikamentelle behandlingsformen er ticskontrollerende trening (Verdellen, van de Griendt,
Hartmann og Murphy, 2011). Dette er også førstevalget som behandling. Ticskontrollerende trening er kognitiv atferdsterapi hvor man lærer å
kontrollere tics. I tillegg omfatter terapien psykoedukasjon, avslapningsteknikker og psykososiale
støttetiltak.
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ling av tourette er risperidon, et atypisk antipsykotikum, anbefalt som førstevalg (Roessner mfl.,
2011). Aripriprazol, et nyere atypisk antipsykotikum, omtales også positivt i disse retningslinjene. Klonidin er et annet medikament som
kan gi reduksjon i tics, men den har best dokumentert effekt når tics forekommer samtidig
med symptomer på ADHD. I den regionale retningslinjen om utredning, diagnostisering og
behandling av tourette fra Helse Sør-Øst er anbefalingene i tråd med de europeiske retningslinjene (Helse Sør-Øst, 2013).
Kirurgisk behandling – dyp hjernestimulering
Dyp hjernestimulering er et operativt inngrep
hvor det settes inn elektroder som stimulerer eller
hemmer aktivitet i hjernen. Behandlingen er
dokumentert virkningsfull for Parkinsons sykdom
og andre bevegelsesforstyrrelser. Dyp hjernestimulering brukes ved invalidiserende tics hos
personer som ikke har hatt tilstrekkelig effekt av
annen behandling. Foreløpig finnes det ikke kliniske studier som dokumenterer effekt (MullerVahl, 2011). Resultatene har vært gode i de fleste
tilfellene hvor behandlingen har vært forsøkt. I
Norge er noen få personer med tourette behandlet med dyp hjernestimulering siden første
behandling i Norge i 2014.
Annen medisinsk og psykiatrisk behandling
Tilleggstilstander som ADHD og tvangslidelse
utredes og behandles i spesialisthelsetjenesten.
Selvmordsforebygging kan være nødvendig. Det
viktigste selvmordsforebyggende tiltaket er sannsynligvis å gi god generell oppfølging. Hvis personen har psykiske vansker, trengs det spesifikk
kartlegging av selvmordsrisiko og eventuelt konkrete selvmordsforebyggende tiltak (Fernandez
de la Cruz mfl., 2017). Den økte risikoen for autoimmune sykdommer og livsstilssykdommer viser
at det også er nødvendig med god medisinsk oppfølging av personer med tourette.
Fysioterapi

Medikamentell behandling
Dersom tics forårsaker smerte eller sosiale og
emosjonelle problemer, eller hvis tics gjør det
vanskelig å fungere normalt på skolen og i hverdagen, kan medikamentell behandling prøves.
Medikamenter er aktuelt hvis ticskontrollerende
trening ikke har gitt effekt eller ikke er tilgjengelig. I de europeiske retningslinjene for behand-

Personer som har mye motoriske tics, bruker
musklene oftere og mer intenst enn vanlig.
Mange bruker også muskelkraft på å undertrykke tics. Kroppslige plager som anspenthet,
muskelsmerter, utmattelse og hodepine er derfor
vanlig ved tourette. Fysioterapi med trening,
avslapningsteknikker og pusteteknikker kan være
til hjelp.
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Alternative behandlingsformer
Flere alternative behandlingsformer har blitt
prøvd ut for tics og tourette, og en del av disse blir
markedsført på internett.
Neurofeedback: Dette er en behandling hvor
hjerneaktiviteten blir registrert gjennom EEGelektroder. EEG-signalene formidles tilbake til
pasienten med lyd- eller bildesignaler. Signalene
brukes så til å trene på å endre atferd og tankemønstre. Neurofeedback har blitt utprøvd i
behandling av ADHD. Utprøvingene har ikke vist
effekt, verken hos barn og ungdom (Cortese mfl.,
2016) eller hos voksne (Schonenberg mfl., 2017).
Det er ikke gjort solide studier av neurofeedback
til behandling av tics og tourette.
Cannabis: Det er blitt hevdet at cannabis reduserer tics. De utprøvingene som hittil er gjort, har
ikke vist effekt (Black mfl., 2019).
Kostholdsbehandling: Betydningen av kosthold
er lite studert.

3.3

Historikk

3.3.1 Autismeomsorgens historie i Norge
Autismeomsorgen i Norge startet med privat initiativ og kreativitet (Rypern og Ytterland, 2015). I
1965 ble Landsforeningen for psykotisk
utviklingshemmede stiftet av en gruppe foreldre
til barn som bodde på Emma Hjorths Hjem for
psykisk utviklingshemmede i Bærum. «Psykotisk
utviklingshemming» var en vanlig betegnelse på
autisme på den tiden. Foreningen ble forløperen
til det som nå er Autismeforeningen i Norge.
I 1963 opprettet noen av foreldrene Elvetun
behandlingshjem på Fetsund og flyttet barna sine
fra Emma Hjorths Hjem til Elvetun. I 1965 ble
Daleløkken behandlingshjem i Asker etablert,
også dette av foreldre som tok barna sine ut av
Emma Hjorths Hjem. To av pionerene skrev
senere bøker om sine barn og sine erfaringer,
henholdsvis Boka om Dag Tore av Tordis
Ørjasæter (Ørjasæter, 1976) og Gutten i ingenmannsland av Borgny Rusten (Rusten, 1982).
Emma Hjorths Hjem var en del av det som kaltes helsevern for psykisk utviklingshemmede
(HVPU) og var typisk for sin tid. Utviklingshemmede barn og ungdommer bodde i store enheter
og fikk lite eller ingen stimulering, læring eller
atferdstrening. Mange med autisme bodde på
HVPU-institusjoner.
På 1970- og 80-tallet ble det utviklet en del tiltak for barn og ungdom med autisme i regi av
kommuner og fylkeskommuner. Det var imidler-

tid ingen statlig koordinering eller finansiering
av tiltakene. I 1985 ble det publisert en offentlig
utredning av utviklingshemmedes levekår av det
såkalte Lossius-utvalget (NOU 1985: 34). Utredningen la grunnlaget for en stortingsmelding om
ansvar for tiltak og tjenester for psykisk
utviklingshemmede (St.meld. nr. 67 (1986–87)).
Deretter fulgte en lovsak om midlertidig lov om
avvikling av institusjoner og kontrakter om privatpleie under det fylkeskommunale helsevern
for psykisk utviklingshemmede og ansvar for tiltak og tjenester for mennesker med psykisk
utviklingshemming, jf. Innst. O. nr. 78 (1987–88)
til Ot.prp. nr. 49 (1987–88). Ansvarsreformen for
mennesker med psykisk utviklingshemming,
oftest omtalt som HVPU-reformen, ble iverksatt i
1991. Gjennom HVPU-reformen ble de statlige
institusjonene for utviklingshemmede lagt ned
og ansvaret overført til kommunene.
I 2004 ble det innført en statlig toppfinansiering for særlig ressurskrevende brukere i kommunene, jf. Budsjett-innst. S. nr. 11 (2003–2004) til
St.prp. nr. 1 (2003–2004). Dette var en viktig
reform for personer med autisme, fordi mange
hadde store omsorgsbehov og medførte store
utgifter for hjemkommunene.
På 2000-tallet ble de standardiserte instrumentene for autismediagnostikk, ADI-R (Lord,
Rutter og Le Couteur, 1994) og ADOS (Lord mfl.,
2000) oversatt til norsk og tatt i bruk i klinisk
virksomhet. En nærmere beskrivelse av instrumentene er gitt i kapittel 3.1.6. Oversettelsene
ble utført av forskere i Autismestudien, en nasjonal studie av autisme som Folkehelseinstituttet
startet i 2005 (Stoltenberg mfl., 2010). Offisielle
norske versjoner kom i salg i 2009. De regionale
kompetansemiljøene for autisme, ADHD og
tourette, jf. kapittel 6.9.2, driver opplæring og
sertifisering av helsepersonell i bruk av ADI-R
og ADOS.
Offentlig utredning om autisme
Det har tidligere vært gjennomført én nasjonal
utredning av autismefeltet i Norge. Utvalget ble
oppnevnt av Sosialdepartementet i 1988 og ledet
av daværende fylkesmann Knut Korsæth. Bakgrunnen var at det i odelstingsproposisjonen om
midlertidig lov om avvikling av institusjoner og
kontrakter om privatpleie under det fylkeskommunale helsevern for psykisk utviklingshemmede (Ot.prp. nr. 49 (1987–88)) ble bebudet at
det var behov for «en bred faglig vurdering av
den videre utbygging av tilbud til autister med
sikte på at det skal kunne gis klarere faglige ret-

NOU 2020: 1

37

Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

ningslinjer». Utvalget overleverte sin utredning i
desember 1989, Tjenestetilbud til autister (NOU
1989: 17). Utvalget fant at det var mange svakheter og store ulikheter i tjenestetilbudene til
personer med autisme. Det var ingen enkeltinstans som hadde ansvar for planlegging og
koordinering. Mange familier fikk ikke nødvendig hjelp og avlastning.
Utvalgets anbefalinger ble retningsgivende for
den senere utviklingen av autismeomsorgen her i
landet:
– Screening for utviklingsavvik på helsestasjonene skulle styrkes for å oppdage utviklingsavvik og sikre tidlig diagnose.
– Kommunene skulle pålegges å opprette
ansvarsgrupper og tiltaksplaner rundt den
enkelte bruker.
– Brukerne skulle få rett til spesialundervisning
og individuelt tilpassede opplæringsplaner.
– Kommunene og arbeidskontorene skulle samarbeide om tiltak for å få personer med autisme
ut i arbeid.
– Kommunene ble anbefalt å opprette bofellesskap for brukere som trengte kontinuerlig
omsorg og ikke kunne bo hjemme.
– Foreldre skulle få rett til avlastning, og denne
skulle finansieres av kommunen.
– Ansvaret for kompetanse på autisme ble lagt på
fylkesnivå, til de nyopprettede habiliteringstjenestene som skulle overta for HVPU-institusjonene.
– Det skulle opprettes en nasjonal kompetanseenhet for autisme.

3.3.2 Historien om tourette i Norge
Omsorgen for personer med tourette i Norge
startet, i likhet med autismeomsorgen, med privat initiativ. En far til en gutt med tourette tok i
1985 initiativ til et møte for fagpersoner på
Haukåsen spesialskole i Oslo. På den tiden var
syndromet lite kjent i Norge, og blant de 30 fremmøtte fagpersonene var det mange som ikke
kjente til tilstanden. Møtet førte til opprettelsen
av Norsk Tourette Forening i begynnelsen av
1986.
Ticskontrollerende trening, som er førstevalget for behandling av tics, ble introdusert i
Norge gjennom kurs av den amerikanske psykologiprofessoren Douglas Woods i 2009–2010.
Woods har utviklet programmer for ticskontrollerende trening. Behandlingsmanualen er oversatt
til norsk (Woods mfl., 2008). Europeiske retningslinjer for utredning, diagnostikk og behandling
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ble publisert i 2011 (Cath mfl., 2011; Muller-Vahl,
2011; Roessner mfl., 2011; Verdellen, van de
Griendt, Hartmann og Murphy, 2011).

3.4

Norske data for autisme og
tourette

I dette kapitlet presenteres norske data for
autisme og tourette basert på analyser gjort ved
Folkehelseinstituttet.
Datakilder
Folkehelseinstituttet har brukt data fra Norsk pasientregister og Folkeregisteret for å beregne andeler barn og voksne som er diagnostisert med
autisme og tourette. Norsk pasientregister får data
fra alle institusjoner i spesialisthelsetjenesten som
finansieres av det offentlige, det vil si sykehus, poliklinikker og private avtalespesialister. Registeret
har personidentifiserbare data fra 2008. Dataene
omfatter tidsrommet fra 2008 til 2016. Folkehelseinstituttet har også undersøkt hvilke andre nevrologiske og psykiatriske diagnoser som stilles hos
barn og ungdom med autisme og tourette. Ved å
kombinere data fra Norsk pasientregister og
Reseptregisteret er bruk av psykofarmaka og
andre medisiner som virker på hjernen, kartlagt.
Kvaliteten på utredning og diagnostikk av
autisme er undersøkt ved en nasjonal gjennomgang av journaler fra spesialisthelsetjenesten.
Journalgjennomgangen er utført av Folkehelseinstituttet og basert på Den norske mor, far og
barn-undersøkelsen. Undersøkelsen inkluderer
112 700 norske barn og ungdommer født i årene
1999–2009. Det er ikke gjort noen tilsvarende
undersøkelse av kvalitet på utredning og diagnostikk av tourette.
Resultatene som gjengis i denne utredningen,
er også publisert i artikler i Tidsskrift for Den
norske legeforening høsten 2019 (Surén mfl.,
2019a; Surén mfl., 2019c).
Tall for voksne er basert på statistikk fra
Norsk pasientregister. Statistikken omfatter data
for årene 2008–2018. Denne statistikken ble
bestilt av utvalget, og resultatene er ikke publisert
andre steder.
Andelen personer med autismediagnoser i de
største minoritetsgruppene er beregnet på grunnlag av en kobling av data fra Norsk pasientregister
med data fra Statistisk sentralbyrå. I denne koblingen er det også data for årene 2008–2018. Tallene
er ikke publisert andre steder.
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Autisme i Norge

Andelen barn og ungdom med diagnosen
Data for årene 2008–2016 viser at 0,7 prosent av
alle barn (1 av 150) har fått en autismediagnose
ved åtte års alder, fordelt på 1,1 prosent hos gutter
og 0,3 prosent hos jenter, jf. figur 3.1. Andelene er
lavere enn tilsvarende andeler i Sverige, Danmark
og USA (Idring mfl., 2015; Atladottir mfl., 2015;
Christensen mfl., 2016). Gutt–jente-ratio er 4,4 ved
åtte års alder i Norge, mens man antar at den skal
være omkring 3 hvis alle autismetilfeller fanges
opp (Loomes, Hull og Mandy, 2017). Det kan dermed se ut til at forholdsmessig flere jenter med
autisme ikke blir oppdaget, eller at jenter får diagnosen i høyere alder enn gutter.
Det er betydelige ulikheter mellom fylkene i
andelen som får autismediagnose, jf. figur 3.2. Ved
åtte års alder varierer andelen fra 0,3 prosent i
Hedmark til 1,0 prosent i Rogaland. Hedmark,
Vest-Agder, Aust-Agder og Nordland ligger under
landsgjennomsnittet, mens Møre og Romsdal og

1,2

Rogaland ligger over. Det er usikkert hva som er
årsaken til de fylkesvise forskjellene. I fylkene
som ligger lavt, er andelen betydelig lavere enn
det som er funnet i studier fra andre land. Dette
tyder på at mange barn med autisme ikke får diagnosen i disse fylkene, eller at de får diagnosen
etter åtte års alder.
Figur 3.3 viser andelen gutter og jenter fra 2 til
17 år registrert med autisme innenfor hvert kalenderår i perioden 2008–2016. Fra 2008 til 2016 har
andelen økt i alle aldersgrupper hos begge kjønn.
Økningen i aldersgruppen 15–17 år indikerer at
mange får diagnosen for første gang i tenårene.
Siden Norsk pasientregister bare har data fra
2008, finnes det ikke en komplett oversikt over
hvor mange som har fått autismediagnose blant
tenåringer. Det er imidlertid sannsynlig at den
totale andelen som får en autismediagnose før
voksen alder, vil være adskillig høyere enn andelen på 0,7 prosent som har diagnosen ved åtte års
alder.

Gutter
Jenter
Totalt

Kumulativ insidens (%)

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
2

3

4

5

Alder (år)

Figur 3.1 Andeler med autismediagnose, fordelt på alder og kjønn
Kjønnsspesifikke kurver er vist med 99,7 prosent konfidensintervaller.
Kilde: Data fra Norsk pasientregister og Folkeregisteret fra 2008 til 2016.
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Hedmark
Aust-Agder
Vest-Agder
Nordland
Finnmark
Nord-Trøndelag
Oppland
Troms
Sør-Trøndelag
Akershus
Sogn og Fjordane
Buskerud
Hordaland
Telemark
Oslo
Vestfold
Østfold
Møre og Romsdal
Rogaland
0,0

0,5

1,0

1,5

Andel (%)

Figur 3.2 Andel barn med autismediagnose ved åtte års alder, fordelt på fylke
Den vertikale linjen angir landsgjennomsnitt. Horisontale linjer angir 99,7 prosent konfidensintervaller.
Kilde: Data fra Norsk pasientregister og Folkeregisteret fra 2008 til 2016.
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10–13 år

2016
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2–5 år
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Figur 3.3 Andelen barn og ungdommer med autismediagnose i hvert kalenderår
Kilde: Data fra Norsk pasientregister og Folkeregisteret fra 2008 til 2016.
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Utredning og dokumentasjon av autismediagnoser
hos barn
Den nasjonale gjennomgangen av medisinske
journaler omfattet 503 barn og ungdommer som
hadde fått en autismediagnose i spesialisthelsetjenesten (Surén mfl., 2019a). Av disse var det 290
– 58 prosent – som var henvist på grunn av sosiale
vansker eller annen spesifikk mistanke om
autisme. De øvrige 213 – 42 prosent – var henvist
av andre årsaker.
Tabell 3.1 viser hvilke utredningskomponenter
som var dokumentert i journalene. De fleste utredningene var i samsvar med den regionale retningslinjen (Helsebiblioteket, 2019), jf. kapittel 3.1.6, og
med internasjonale anbefalinger (Zwaigenbaum og
Penner, 2018). Det var imidlertid bare et mindretall av barna som hadde fått utført en kartlegging
av språk og fungering i dagliglivet. Det er viktig
å kartlegge disse funksjonene hos alle, fordi
autismediagnosen i seg selv bare indikerer svikt i
kommunikasjon og sosial fungering og ikke sier
noe om funksjonsnivå på andre områder. I DSM-5
og ICD-11 skal beskrivelse av talespråk, evnenivå
og adaptiv fungering inngå i diagnosen.
Det er også en svakhet at medisinsk/nevrologisk undersøkelse bare var dokumentert gjen-

nomført hos 74 prosent. En slik undersøkelse bør
utføres hos alle som utredes for autisme.
Det ble ikke kartlagt hva som var gjort av
andre medisinske undersøkelser, som blodprøver,
urinprøver, genetisk testing, EEG og MR-undersøkelse av hjernen.
Tabell 3.2 viser konklusjonene etter en
journalgjennomgang. For 95 prosent av barna var
det godt dokumentert i journalen at de tilfredsstilte diagnosekriteriene for autisme. Ifølge Folkehelseinstituttet er det grunn til å tro at den gode
dokumentasjonen på autismediagnosene skyldes
utstrakt bruk av standardiserte diagnostiske
instrumenter, slik det er anbefalt i retningslinjen.
Autismediagnosen ser altså ut til å brukes i
tråd med diagnosekriteriene i den norske spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder også i fylkene
som har høyest andel barn med autismediagnose.
Dette støtter opp under antagelsen om at en del
barn med autisme ikke fanges opp av helsevesenet i de fylkene som har lave andeler.
Disse funnene utelukker imidlertid ikke at
overdiagnostisering kan bli et problem i Norge.
Som vist i figur 3.3 er bruken av diagnoser økende
i alle aldersgrupper. Diagnoser er ofte påkrevet
for å utløse hjelpetiltak i skolen, noe som kan
bidra til å senke terskelen for å gi en diagnose.

Tabell 3.1 Komponenter i utredning av autisme hos barn (N = 503)
Utredningskomponent

Antall

Prosent

Autismespesifikt diagnostisk intervju (ADI-R e.l.)

359

71 %

Autismespesifikk lekbasert observasjon (ADOS)

410

82 %

Kartlegging av utvikling og sykehistorie

432

86 %

Medisinsk/nevrologisk undersøkelse

370

74 %

Evnetest for å kartlegge kognitiv fungering

449

89 %

Kartlegging av språkfunksjoner

167

33 %

Kartlegging av fungering i dagliglivet (adaptiv fungering)

147

29 %

Antall

Prosent

477

95 %

Barnet passet ikke med diagnosekriteriene for autisme

16

3%

Mangelfull journalføring

10

2%

Kilde: Data fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen.

Tabell 3.2 Konklusjon etter journalgjennomgang (N = 503)
Konklusjon

Autisme sikkert dokumentert

Kilde: Data fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen.
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Det er viktig å være bevisst på både over- og
underdiagnostikk av autisme.
Tilleggslidelser og medikamentbruk hos barn og
ungdom med autisme
I tabell 3.3 vises andre nevrologiske og psykiske
lidelser som er registrert hos barn og ungdom
med autisme. I tabell 3.4 vises bruk av medikamenter som virker på sentralnervesystemet.
Beregningene er gjort for alle som fikk autismediagnose for første gang i 2014. Det er inkludert
medikamentforskrivninger som ble gjort i løpet av
de første 365 dagene etter første registrering med
diagnosen. Kartleggingen er begrenset til nyregistrerte diagnoser for å undersøke behandling
som ble gitt i sammenlignbare perioder etter at
diagnosen ble stilt.

Kapittel 3

Andelene med stemningslidelser og angstlidelser var høyere hos jenter med autisme enn
hos gutter med autisme. For de øvrige tilleggslidelsene er andelene noenlunde like hos begge
kjønn.
Andelene som brukte antidepressiva og angstdempende medisiner, var høyere hos jenter enn
hos gutter. Dette samsvarer med at det også var
høyere andeler som hadde diagnoser for stemningslidelser og angstlidelser blant jenter med
autisme.
Bruken av ADHD-medikamenter og epilepsimedisiner samsvarer noenlunde med andelene
som har registrert ADHD- og epilepsidiagnoser.
Bruk av sovemedisiner, hovedsakelig antihistaminer og melatonin, er utbredt, og høyere enn andelene som er registrert med søvnforstyrrelsesdiagnoser. Dette bekrefter at søvnvansker er svært
vanlig i denne gruppen.

Tabell 3.3 Psykiske og nevrologiske tilleggslidelser hos barn og ungdom med autisme (N = 1234)
Tilstand

Koder

Antall

Prosent

Psykoselidelser

F20–F29

15

1%

Stemningslidelser

F30–F39

87

7%

Angstlidelser m.m.1

F40–F48

143

12 %

ADHD

F90

311

25 %

Atferdsforstyrrelser og emosjonelle lidelser

F91–F98

272

22 %

Epilepsi

G40

92

7%

Søvnforstyrrelse

G47

143

12 %

1

Kategorien inkluderer angstlidelser, tvangslidelse, tilpasningsforstyrrelser, dissosiative lidelser og somatoforme lidelser.
Kilde: Data fra Norsk pasientregister og Reseptregisteret fra 2008 til 2015.

Tabell 3.4 Forskrivning av medikamenter som virker på sentralnervesystemet, hos barn og ungdom med
autisme (N = 1234)
Medikamentgruppe

Antall

Andel

Antipsykotika

61

5%

Antidepressiva

67

5%

Angstdempende medikamenter

36

3%

215

17 %

Antiepileptika

58

5%

Sovemedisiner

236

19 %

ADHD-medikamenter

Dette omfatter barn i alderen 2–17 år med førstegangsregistrering med autisme i 2014. Legemiddelforskrivning er kartlagt i
365 dager fra første registrering.
Kilde: Data fra Norsk pasientregister og Reseptregisteret fra 2008 til 2015.
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Andeler med autismediagnose registrert i 2017
Aldersgruppen 20–29 år
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Figur 3.4 Andeler med autismediagnoser i aldersgruppen 20–29 år i 2017
Kilde: Data fra Norsk pasientregister og Folkeregisteret fra 2017.

Autismediagnostikk hos voksne i Norge
Siden Norsk pasientregister bare har personidentifiserbare data fra 2008 og fremover, er det
ikke mulig å beregne de totale andelene som har
autismediagnoser hos voksne. Folkehelseinstituttet
har i stedet beregnet andelene i den voksne
befolkningen som var registrert med autismediagnoser i 2017.6 For aldersgruppen 20–29 år varierte
andelen mellom 0,14 prosent og 0,46 prosent mellom fylkene. Tallene er vist i figur 3.4.
Det vises at det var relativt stor fylkesvis variasjon, slik man også finner hos barn. Det er ikke
testet statistisk for forskjellene, siden tallene bare
representerer ett kalenderår.
I de eldre aldersgruppene er antallet personer
med autismediagnoser lavt. Det er derfor ikke
laget egne figurer for dem. I aldersgruppen 30–39
år var andelen under 0,2 prosent i alle fylker, mens
fra 40 års alder og oppover var andelen 0,1 prosent
eller lavere. På bakgrunn av disse lave tallene
antas det at mange voksne med autisme ikke har
fått diagnosen.
Autisme blant minoritetsgrupper i Norge
Folkehelseinstituttet har gjennomført en beregning av andeler med autismediagnose fordelt på
landbakgrunn og aldersgruppe i Norge. Tabell 3.5
6

Tallene fra 2018 var mangelfulle for noen av fylkene, derfor
ble 2017-tallene benyttet.

inkluderer barn og ungdom født i Norge i årene
2001–2016. De som var i live og bosatt i landet ved
utgangen av 2018, er tatt med, det vil si de som var
i alderen 2–17 år på det tidspunktet. De som døde
etter fylte to år og var bosatt i landet frem til de
døde, er også tatt med. Aldersgruppeinndelingen
baserer seg på personenes alder, eller den alderen
de ville hatt, ved utgangen av 2018. For personer
født før 2008 angir Folkehelseinstituttet at de kan
ha gått glipp av noen autismediagnoser hvis diagnosen ble satt før 2008, og personene ikke har
vært registrert med autismediagnose i spesialisthelsetjenesten siden.
Landbakgrunn er angitt fra Statistisk sentralbyrå og basert på informasjon om foreldrenes og
besteforeldrenes fødeland og opprinnelsesland.
Hvis det er ulik landbakgrunn for mor og far, er
det mors land som er brukt for å bestemme landbakgrunn. De 30 største landgruppene er inkludert i tabellen.
Tabellen er en presentasjon av rådata, og det
er ikke utført statistisk testing. Forskerne har
heller ikke justert sammenligningene for andre
karakteristika som kan påvirke risikoen for
autisme, som foreldres sosioøkonomiske status,
foreldres alder, nummer i søskenflokken, prematur fødsel mv. Tallene er derfor ikke å anse som
vitenskapelige resultater. De kan ikke brukes til å
konkludere med at risikoen for autisme er forhøyet hos barn med minoritetsbakgrunn i Norge.
Ifølge forskerne gir funnene likevel en klar pekepinn om økt risiko for autisme i de to yngste
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Tabell 3.5 Andeler med autismediagnose fordelt på landbakgrunn og aldersgruppe
Antall personer
Nr. Landbakgrunn i alderen 2–17 år

2–5 år

6–9 år

10–13 år

14–17 år

0,23 (0,20–0,27)

0,56 (0,51–0,61)

1,05 (0,99–1,12)

1,54 (1,47–1,62)

0,23 (0,13–0,41) 0,84 (0,61–1,14)

0,97 (0,72–1,31)

1,63 (1,28–2,07)

1,36 (0,99–1,88)

1,80 (1,36–2,37)

1

Norge

614 834

2

Sverige

31 063

3

Danmark

17 642

4

Storbritannia

13 985

5

Polen

13 048 0,54 (0,35–0,84) 1,31 (0,93–1,84)

1,61 (1,00–2,58)

2,46 (1,32–4,55)

6

Tyskland

12 804

0,73 (0,44–1,20)

0,79 (0,47–1,31)

1,84 (1,28–2,62)

7

Pakistan

12 306 1,17 (0,77–1,76) 1,50 (1,03–2,16)

1,20 (0,78–1,83)

1,24 (0,80–1,92)

8

USA

11 659

1,47 (0,98–2,19) 2,41 (1,76–3,30)

9

Somalia

11 638 1,64 (1,21–2,23) 1,88 (1,36–2,59)

1,54 (1,01–2,34)

2,27 (1,50–3,43)

10

Irak

10 086 1,43 (0,95–2,15) 1,88 (1,32–2,66)

0,98 (0,58–1,65)

1,39 (0,86–2,23)

11

Filippinene

8 590 0,96 (0,60–1,53)

0,89 (0,51–1,55)

1,46 (0,88–2,44)

1,16 (0,61–2,20)

12

Thailand

7 077 0,60 (0,28–1,25)

0,96 (0,53–1,74)

1,30 (0,77–2,18)

1,52 (0,84–2,73)

13

Russland

6 611 0,76 (0,39–1,48) 1,68 (1,07–2,61) 1,97 (1,25–3,08) 2,96 (1,87–4,65)

14

Tyrkia

6 439 1,52 (0,91–2,54) 1,62 (0,99–2,65)

0,69 (0,32–1,49)

1,44 (0,83–2,47)

15

Vietnam

6 338 1,24 (0,70–2,20) 1,11 (0,61–2,04)

1,39 (0,80–2,39)

1,31 (0,74–2,32)

16

Litauen

5 492 0,49 (0,26–0,94) 1,16 (0,64–2,09)

*

*

17

Kosovo

4 924 1,38 (0,75–2,52) 1,17 (0,60–2,27)

1,56 (0,86–2,80)

0,98 (0,45–2,11)

18

Iran

4 743 0,93 (0,47–1,83) 1,47 (0,79–2,73) 1,94 (1,09–3,42)

1,24 (0,61–2,52)

19

Finland

4 545

*

*

0,95 (0,44–2,05)

1,81 (1,02–3,20)

20

Nederland

4 304

*

0,84 (0,37–1,89)

1,41 (0,72–2,72)

2,39 (1,40–4,06)

21

Sri Lanka

4 177 1,95 (1,02–3,67) 1,65 (0,85–3,18)

*

1,46 (0,82–2,58)

22

Bosnia

4 164

* 1,47 (0,79–2,72)

1,34 (0,65–2,71)

1,75 (0,90–3,38)

23

Sør-Korea

4 162

*

*

1,42 (0,73–2,74)

1,47 (0,70–3,06)

24

India

3 979 1,10 (0,57–2,13) 1,44 (0,76–2,72)

1,52 (0,75–3,08)

*

25

Marokko

3 915 1,06 (0,49–2,28) 1,45 (0,75–2,80)

*

*

26

Eritrea

3 879 2,77 (1,97–3,87) 2,07 (1,21–3,51)

*

*

27

Afghanistan

3 748 1,75 (1,05–2,92) 1,76 (1,02–3,02)

*

*

28

Chile

3 384

*

*

1,46 (0,69–3,05)

1,74 (0,85–3,53)

29

Etiopia

3 134 2,33 (1,45–3,73)

*

*

*

30

Frankrike

2 843

*

*

*

*

0,75 (0,47–1,18)

0,44 (0,22–0,85) 1,00 (0,66–1,53)

*

*

*

0,89 (0,54–1,46)

1,33 (0,91–1,93) 2,13 (1,57–2,88)

Andelene er prosentandeler. Tallene i parentes er konfidensintervaller på 99 prosent. Cellene markert med kursiv representerer
andeler hvor hele konfidensintervallet ligger over verdien i majoritetsbefolkningen av norsk opprinnelse. I celler merket med * er
andelene ikke regnet ut fordi det var færre enn ti individer med autismediagnoser.
Kilde: Data fra Norsk pasientregister og Statistisk sentralbyrå fra 2008 til 2018.

NOU 2020: 1

44
Kapittel 3

Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

aldersgruppene i nesten alle de store minoritetsgruppene. Økningen omfatter landgrupper av
både europeisk, afrikansk og asiatisk opprinnelse
og ser ikke ut til å være begrenset til grupper fra
bestemte deler av verden. Områder i Norge med
mange innvandrere vil derfor ha et høyere antall
barn under ti år med autismediagnoser sammenlignet med andre deler av landet.

3.4.2 Tourette i Norge
Andelen barn og ungdom med diagnosen
Ved 12 års alder har 0,43 prosent av alle barn
registrert tourettediagnose, fordelt på 0,71 prosent hos gutter og 0,15 prosent hos jenter, som
vist i figur 3.5. I snitt fikk barna diagnosen det året
de fylte ni år. Den gjennomsnittlige andelen er
lavere enn forekomsten på 0,77 prosent som er
funnet i befolkningsstudier fra andre land (Knight
mfl., 2012). Forskjellen kan tyde på at en del barn
som tilfredsstiller diagnosekriteriene for tourette,
ikke får diagnosen i Norge. Gjennomsnittsalderen
på diagnosetidspunktet, ni år, er også noe høy sett
i forhold til at symptomene oftest debuterer ved
fem–seks års alder.
De fleste fylkene lå nær landsgjennomsnittet,
jf. figur 3.6, med unntak av Oslo, med 0,15 prosent, som lå under, og Hedmark, Sør-Trøndelag
og Aust-Agder, med henholdsvis 0,63 prosent,
0,71 prosent og 1,23 prosent, som lå over. Hedmark og Sør-Trøndelag er mest på linje med det
internasjonale forekomstestimatet (Knight mfl.,

2012). Det er ikke kjent hvorfor andelen varierer
mellom fylkene. Sannsynligvis skyldes det ulik
henvisnings- og diagnosepraksis eller ulik gjenkjenningskompetanse. Forskerne kjenner ikke til
epidemiologiske studier som har vist at den biologiske risikoen for tourette varierer geografisk.
Andelen med diagnoser har vært stabil hos
begge kjønn og i alle aldersgrupper i årene 2008
til 2016, jf. figur 3.7. Både hos gutter og jenter var
andelen høyest i aldersgruppen 10–13 år.
Forskerne har ikke gått gjennom journaler og
kvalitetssikret diagnosedata slik det er gjort for
autismediagnoser. Tallene for tourette er derfor
mindre sikre enn tallene for autisme.
Tilleggslidelser
Tabell 3.6 viser hvilke andre psykiatriske og
nevrologiske diagnoser som var registrert hos
barn og ungdom med tourette. Totalt hadde 70
prosent registrert én eller flere andre slike diagnoser. Den vanligste tilleggsdiagnosen var ADHD,
som var registrert hos 50 prosent. Autisme var
registrert hos 11 prosent. Det var også mange
som hadde spesifikke utviklingsforstyrrelser, det
vil si språkforstyrrelser (9 prosent), lærevansker
(6 prosent), blandet utviklingsforstyrrelse (4 prosent) og koordinasjonsforstyrrelse (2 prosent).
Psykisk utviklingshemming var registrert hos 3
prosent. Vanlige psykiatriske diagnoser var
tvangslidelse (7 prosent), angstlidelser (7 prosent), tilpasningsforstyrrelser (7 prosent), atferdsforstyrrelser (6 prosent) og ikke-organisk
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Figur 3.5 Andelen barn med diagnostisert tourette, fordelt på alder og kjønn
Kilde: Data fra Norsk pasientregister og Folkeregisteret fra 2008 til 2016.
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Figur 3.6 Andeler med tourette ved 12 års alder, fordelt på fylke
Den vertikale stiplete linjen angir landsgjennomsnitt. Horisontale linjer angir 99,7 prosent konfidensintervaller.
Kilde: Data fra Norsk pasientregister og Folkeregisteret fra 2008 til 2016.
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Figur 3.7 Andeler registrert med tourette i hvert kalenderår
Kilde: Data fra Norsk pasientregister og Folkeregisteret fra 2008 til 2016.

enurese (sengevæting) (7 prosent). Av nevrologiske diagnoser var epilepsi (6 prosent) og søvnforstyrrelser (4 prosent) vanligst.
Forskerne anga at samsykelighet er regelen
heller enn unntaket, noe som samsvarer med funn

fra studier i andre land (Robertson mfl., 2017).
Det er kjent fra før at ADHD, lærevansker, atferdsforstyrrelser og emosjonelle lidelser er vanlig hos
barn og ungdom med tourette (Grøholt, Garløv,
Weidle og Sommerschild, 2015; Robertson mfl.,
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Tabell 3.6 Andre psykiatriske og nevrologiske diagnoser hos barn og ungdom med tourette (N = 1814)
Diagnosegruppe

ICD-10-koder

Antall

Prosent

Depressiv episode / depresjon

F32, F33, F92.0

23

1%

Angstlidelser

F40, F41, F92.8, F93.0, F93.1, F93.2

129

7%

Tvangslidelse

F42

128

7%

Tilpasningsforstyrrelser

F43

66

4%

Ikke-organiske søvnforstyrrelser

F51

23

1%

Psykisk utviklingshemming

F70–F79

48

3%

Språkforstyrrelser

F80

158

9%

Lærevansker

F81

117

6%

Koordinasjonsforstyrrelser

F82

34

2%

Blandede utviklingsforstyrrelser

F83

66

4%

Autismespekterforstyrrelser

F84

200

11 %

Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD)

F90

909

50 %

Atferdsforstyrrelser

F91

102

6%

Ikke-organisk enurese (sengevæting)

F98.0

131

7%

Ikke-organisk enkoprese
(ufrivillig avføringsavgang)

F98.1

27

1%

Andre spesifiserte atferdsforstyrrelser

F98.8

31

2%

Epilepsi

G40

106

6%

Migrene

G43

28

2%

Søvnforstyrrelser

G47

65

4%

Tabellen inkluderer diagnosegrupper registrert hos mer enn 1 prosent av barn og ungdom i alderen 6–17 år med tourette.
Kilde: Data fra Norsk pasientregister og Folkeregisteret fra 2008 til 2016.

2017). Mer uventet var den høye andelen som ble
funnet med autisme. Dette er ikke rapportert tidligere. Andelen med tvangslidelse var overraskende lav i studien, ettersom andre studier har
vist at 40–60 prosent av personer med tourette har
dette (Robertson mfl., 2017). Forekomsten av
tvangslidelse kan være lavere i den norske populasjonen, men det kan også være tilfelle at mange
har symptomer forenlig med en tvangslidelse uten
at det er satt en diagnose for det.
Medikamentbruk
I tabell 3.7 vises andelen barn og ungdom med
tourette som har fått medisiner som virker på sentralnervesystemet. Beregningene er gjort for alle
som fikk en tourettediagnose for første gang i
2013 og 2014. Det er inkludert forskrivninger som

ble gjort i løpet av de første 365 dagene etter at
diagnosen ble satt. Kartleggingen er begrenset til
nyregistrerte diagnoser for å undersøke behandling som ble gitt i sammenlignbare perioder etter
at diagnosen ble stilt.
De to vanligste medikamentkategoriene var
ADHD-medikamenter, 37 prosent, og sovemedisiner, 23 prosent til sammen. Bruk av antipsykotika
var registrert hos 16 prosent. Av de 122 som
hadde fått antipsykotika, hadde 105, 86 prosent,
fått risperidon. Refusjonskoden var som regel
atferdsproblemer, men sannsynligvis var risperidon gitt for å behandle tics eller samtidige tics og
atferdsproblemer. Dette er i tråd med anbefalingene i norske og europeiske retningslinjer
(Helse Sør-Øst, 2013; Roessner mfl., 2011).
Avgrensningen til medikamenter forskrevet de
første 365 dagene etter at diagnosen ble stilt, gjør
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Tabell 3.7 Forskrivning av psykofarmaka, antiepileptika og hypnotika første år etter diagnostisering av
tourette hos barn og ungdom (N = 754)
Medikamentgruppe (ATC-kode)

Antall

Prosent

Antipsykotika (N05A)

120

16 %

Klonidin (N02CX02)

11

1%

Antidepressiva (N06A)

38

5%

6

1%

279

37 %

Antiepileptika (N03A)

24

3%

Melatonin (N05CH01)

154

20 %

Alimemazin (R06AD01)

24

3%

Angstdempende medikamenter (N05B)
Stimulantia (ADHD-medikamenter) (N06B)

Tabellen omfatter barn og ungdom i alderen 6–17 år med førstegangsregistrering med tourette i 2013 eller 2014. Legemiddelforskrivning er kartlagt i 365 dager fra første registrering.
Kilde: Data fra Norsk pasientregister og Reseptregisteret for 2008–2015.

at forskerne ikke har fanget opp antipsykotikabehandling som er startet senere i forløpet. Dermed kan andelen som på et eller annet tidspunkt
prøver antipsykotika, være høyere enn 16 prosent.
For de andre medikamentene samsvarte bruken med de øvrige psykiatriske og nevrologiske
diagnosene som var registrert. Unntaket var at
andelen som brukte sovemedisiner, var mye
høyere enn andelen som hadde diagnoser for
søvnforstyrrelser. Manglende samsvar mellom
søvnforstyrrelsesdiagnoser og bruk av sovemedisiner er vanlig hos barn i Norge (Hartz, Handal,
Tverdal og Skurtveit, 2015).
Andel voksne med diagnosen tourette
Det er ikke mulig å beregne andelen voksne med
tourette, både fordi man ikke har registerdata fra
tiden før 2008, og fordi man ikke vet sikkert hvor
mange som vokser av seg tourette. I 2017, det siste
året med komplette data fra Norsk pasientregister,
var det totalt 538 personer over 20 år som var registrert med tourette i spesialisthelsetjenesten.

3.5

Bruker- og
pårørendeorganisasjoner

Foreningens visjon er «varig god livskvalitet i
et mangfoldig samfunn». Den baserer sin aktivitet
på FNs menneskerettighetserklæring og FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Dette innebærer at
personer med autisme skal få tjenester som er helhetlige, langsiktige, individuelt tilrettelagte og
kontinuerlige. Tjenestene må omfatte alle livsarenaer og livsfaser og ta utgangspunkt i den
enkeltes interesser og behov.
Foreningens formål er å
– drive interessepolitikk for å oppnå likeverdig
deltagelse i samfunnet for personer med
autisme og deres familier
– drive likepersonsarbeid for å bidra til hverdagsmestring og forebygge psykiske tilleggsvansker
– drive medlemsrettet arbeid for å bidra til å
skape treffpunkter, nettverk og aktiviteter for
personer med autisme og deres familier
– drive opplysningsarbeid for å øke samfunnets
kunnskap om og forståelse og aksept for personer med autisme
– oppmuntre og stimulere til forskning for å
bidra til kunnskap om og forståelse av autisme

3.5.2
3.5.1 Autismeforeningen i Norge
Autismeforeningen i Norge er en sammenslutning
av mennesker med autismediagnose, foreldre og
andre pårørende, fagfolk og andre interesserte.
Foreningen ble stiftet i 1965 og har omtrent 5300
medlemmer og lag i alle fylker.

Foreningen Spekteret

Foreningen Spekteret ble stiftet i 2015 og er en
brukerstyrt organisasjon for voksne med autisme.
Foreningen arbeider for å fremme medlemmenes
interesser, bidra til økt kunnskap om autisme og
fremme integrering av personer med autisme i
samfunnet.
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Foreningen arrangerer sosiale aktiviteter flere
steder i landet: Oslo, Trondheim, Bergen, Drammen, Sandefjord, Tønsberg, Ski og Lillestrøm.
Aktivitetene omfatter blant annet brettspillkvelder, samtalegrupper og stressmestringskurs.
Foreningen har også nylig opprettet et tilbud om
kvinne- og mødrekvelder.

3.5.3

Norsk Tourette Forening

Norsk Tourette Forening (NTF) er en landsdekkende interesseorganisasjon som arbeider for
kunnskap om og forståelse for tourette og kroniske ticstilstander. NTF ble stiftet i 1986 og er en
organisasjon for alle med tourette, deres familier,
venner, fagpersoner og andre interesserte. Organisasjonen har omtrent 2000 medlemmer fra hele
landet, og det finnes fylkeslag i de fleste av landets
fylker.
NTF arbeider for at alle med tourette skal få
riktig diagnose så tidlig som mulig og dermed
kunne få rett behandling og hjelp. NTF arbeider
for å gi personer med tourette mulighet til å mestre sin hverdag best mulig og bedre pårørendes
situasjon gjennom brukermedvirkning og opplæringsvirksomhet. Medlemmene holdes orientert om forskning, muligheter og rettigheter, og
det legges til rette for møteplasser og nettverksbygging.
Informasjonsarbeid står sentralt i organisasjonens arbeid. En annen viktig aktivitet er kurs og
samlinger for personer med tourette, foresatte,
søsken og fagpersoner. NTF har likepersoner
over hele landet som selv har tourette eller er
pårørende til noen med tourette. Likepersonene
bidrar med råd og veiledning. Medlemsbladet 2rette utgis to ganger i året, og det tilbys en serie
med informasjonsbrosjyrer og aktuelle bøker i
foreningens nettbutikk.

3.5.4 Nordiske brukerorganisasjoner
Nedenfor følger en kort beskrivelse av Danmark,
Finland, Island og Sveriges brukerorganisasjoner
for personer med autisme og tourette.
Det finnes for øvrig både en europeisk og en
verdensomspennende organisasjon for autisme,
henholdsvis Autism Europe og World Autism
Organisation. Autism Europe ble etablert i
1983. Foreningen har 90 medlemsorganisasjoner fra 38 europeiske land. World Autism
Organisation ble opprettet i 1998 av Autism
Europe. Organisasjonen arrangerer hvert fjerde
år en verdenskongress World Autism Organisation Congress.

Det finnes verken en europeisk eller en internasjonal organisasjon for personer med tourette.
Danmark
Landsforeningen Autisme ble stiftet i 1962 av fagpersoner i samarbeid med foreldre til barn med
autisme. Foreningen har ca. 11 000 medlemmer
og bidragsytere (Landsforeningen Autisme,
2019). Det Nationale Autismeinstitut er en del av
Landsforeningen Autisme. Foruten rådgivning,
utredninger, kurs og kunnskapsformidling har de
spesialisert seg på kunnskapsbaserte og tilrettelagte tiltak til unge og voksne med autisme med
særlig vekt på utdanning og arbeid. Blant annet
har de Animasjons- og mediaskolen, som er en
særlig tilrettelagt utdanning for unge med autisme
(Det Nationale Autismeinstitut, 2019).
Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne er en
forening for voksne med autisme, Aspergers syndrom og tilgrensende diagnoser som har ca. 600
medlemmer. Foreningen samarbeider tett med
Landsforeningen Autisme (Autisme- og Aspergerforeningen for voksne, 2019).
Dansk Tourette Forening er en forening for
personer med tourette og deres pårørende.
Foreningen ble opprettet i 1984 og har i dag ca.
310 medlemmer. Foreningen har egne grupper
for unge og voksne med tourette. Foreningen
arrangerer ulike kurs og møter og har et eget
medlemsblad (Dansk Tourette Forening, 2019).
Finland
Den finske autismeforeningen Autismiliitto ble
stiftet i 1997. Den har 27 lokallag og ca. 3600 medlemmer. Foreningen har hovedkontor i Helsingfors og to lokalkontorer. Foreningen har blant
annet en rådgivningstelefon samt frivillige støttepersoner for personer som nylig har fått diagnosen. Støttepersonene har selv erfaring med
autisme enten ved å være pårørende eller selv ha
diagnosen. Foreningen har også egne erfaringseksperter som kan holde innlegg i ulike fora eller
være med i arbeidsgrupper som jobber med utvikling av tjenester (Autismiliitto, 2019).
For brukere og pårørende med tourette og/
eller tvangslidelse finnes foreningen Suomen
Tourette- ja OCD-yhdistys, som ble stiftet i 1996 og
har ca. 650 medlemmer. Foreningen tilbyr blant
annet familie- og partreff, støttegrupper, seminarer
og opplæring. Den gir også ut medlemsblad og
informasjonshefter om tourette (Suomen Touretteja OCD-yhdistys, 2019).
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Island
Den islandske autismeforeningen Einhverfusamtökin ble grunnlagt i 1977 og er en interesseorganisasjon for brukere, pårørende, fagpersoner,
og andre med interesse for autisme. Den har ca.
800 medlemmer. Foreningen arrangerer blant
annet kurs og støttegrupper for medlemmene
(Einhverfusamtökin, 2019).
Den islandske touretteforeningen Tourettesamtökin á Íslandi ble grunnlagt i 1991 med støtte
fra Norsk Tourette Forening. Den har ca. 275
medlemmer. Foreningen jobber med å heve kunnskapen om tourette i samfunnet og har oversatt
materiell og bøker til islandsk (Tourette-samtökin
á Íslandi, 2019).
Sverige
Riksförbundet Attention er en interesseorganisasjon for personer med nevroutviklingsforstyrrel-
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ser som ADHD, Aspergers syndrom / autisme,
språkforstyrrelse og tourette. Forbundet ble stiftet i 2000. I 2001 sluttet touretteforeningen seg til
forbundet. Attention har 60 lokalforeninger rundt
om i landet og ca. 16 000 medlemmer (Riksförbundet Attention, 2019a).
Autism- och Aspergerförbundet ble grunnlagt i
1973 av fagpersoner og foreldre til barn med
autisme. Navnet var da Föreningen för Psykotiska
Barn. Forbundet har i dag ca. 18 000 medlemmer
fordelt på 24 distrikt. Forbundet har et eget skoleombud og et ombud knyttet til Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (1993), som er
nærmere omtalt i kapittel 4.1. Forbundet drifter
også et utdanningssenter. Gjennom Stiftelsen
Autism bidrar forbundet med tilskudd til lokale
utviklingsprosjekter som kan bidra til bedre levekår for personer med autisme (Autism- och
Aspergerförbundet, 2019a).

NOU 2020: 1

50
Kapittel 4

Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

Kapittel 4

Situasjonen i andre land
I mandatet fikk utvalget i oppdrag å innhente
informasjon fra land det er naturlig å sammenligne seg med, slik som Sverige, Danmark og
Storbritannia. Utvalget har orientert seg generelt
om hvordan tjenestetilbudet er organisert i disse
landene. Deretter har utvalget identifisert områder hvor Norge har noe å lære, og besøkt institusjoner som er annerledes organisert enn i Norge,
eller som tilbyr tjenester som ikke finnes her til
lands. Disse institusjonene har utvalget funnet ved
å bruke egne kontakter i utlandet og ved å forhøre
seg hos norske fagmiljøer. Utvalget har også
besøkt et autismesenter i USA, som omtales nærmere nedenfor. Hovedvekten i dette kapitlet er på
gode eksempler som Norge kan lære av.
For ytterligere informasjon om utvalgets reiser,
møter og besøk henvises det til trykt vedlegg 1.

4.1

Sverige

Organiseringen av tjenestetilbudet i Sverige har
mange fellestrekk med organiseringen i Norge. I
Sverige er det fylkene (landstingene) som har
ansvaret for spesialisthelsetjenesten, mens det i
Norge er statlig eide helseforetak. I begge land
har kommunene hovedansvaret for det øvrige tjenestetilbudet. Tjenestene er i hovedsak offentlig
finansiert.
I Sverige er autisme en av få diagnoser nevnt
spesifikt i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993). Diagnosen gir rettigheter i
form av oppfølging, blant annet med koordinator,
individuell plan og assistent.
Socialstyrelsen har nylig utredet behovet for
nasjonal kunnskapsstøtte, nationella kunskapsstöd,
innen feltet nevroutviklingsforstyrrelser. Helseog opplæringssektoren og brukerorganisasjoner
har medvirket i prosessen. Utredningen viste stor
variasjon mellom regioner og kommuner med
hensyn til organisering og diagnostisk praksis.
Utredningen anbefalte derfor nasjonal faglig retningslinje for nevroutviklingsforstyrrelser. Det ble
også foreslått å innføre et kvalitetsregister, regio-

nale sentre og en nasjonal strategi på feltet
(Socialstyrelsen, 2019a).
Utredning og oppfølging i spesialisthelsetjenesten
I Sverige har det psykiske helsevernet ansvaret
for utredning og diagnostikk av alle med nevroutviklingsforstyrrelser. Det er variasjon i diagnostisering mellom landstingene. Det er en pågående
diskusjon om man er på vei mot en overdiagnostisering av autisme og ADHD.
Habiliteringstjenestene har som oppgave å
tilby oppfølging etter at utredning og diagnostikk
er gjennomført, i samarbeid med kommunene. På
grunn av den store økningen av henvisninger til
utredning for nevroutviklingsforstyrrelser de siste
årene er det nå også flere private aktører som
gjennomfører utredning av autisme. Utvalget har
fått opplyst at utredningene oftest er finansiert
med offentlige midler.1
Delingen av ansvar mellom psykisk helsevern
og habilitering ble problematisert av habiliteringstjenesten som utvalget besøkte i Skåne. Ved samtidige psykiske lidelser vil habiliteringen måtte henvise tilbake til det psykiske helsevernet for utredning og behandling. Det blir igangsatt parallelle
løp i habilitering og psykisk helsevern, og det kan
være lite kommunikasjon og samarbeid enhetene
imellom.2
Opplæring
Kommunene har hovedansvaret for førskolene og
grunnskolene, inkludert särskolan, som blant
annet er for barn med autisme og autismelignende tilstander. Ca. 1 prosent av elevene går i
särskolan. 20 prosent av disse er integrert i normal klasse (Skolverket, 2019). Kommunene og
landstingene har hovedansvaret for videregående
1
2

Møte med habiliteringstjenesten i Region Skåne 5. juni
2019.
Møte med habiliteringstjenesten i Region Skåne 5. juni
2019.
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opplæring (gymnasiet). Särskolan omfatter for
øvrig en fireårig gymnasiesärskola.
I den gjeldende skollagen, opplæringsloven, fra
2010 (Sveriges Riksdag, 2010) fremkommer det at
en elev som strever med å oppfylle grunnskolens
krav, skal tilbys særskilt støtte. Rett til spesialundervisning er ikke forankret i lovverket, slik det
er i Norge. Det er rektors ansvar at det gjennomføres nødvendig pedagogisk utredning, og at det
utarbeides en plan eller et tiltaksprogram, et
såkalt åtgärdsprogram. Utredningen skal identifisere elevens behov for særskilt støtte for å nå
kunnskapsmålene i skolen samt elevens behov for
støtte gjennom skoledagen. Det er anbefalt at
utredning skjer i samarbeid med skolehelsetjenesten (Utbildningsdepartementet, 2010). Har
skolen behov for ytterligere kompetanse om
autisme, hentes dette fra blant annet spesialpedagogiske myndigheter, som tilsvarer norske Statped, og informasjon fra den medisinske utredningen (Autism- och Aspergerförbundet, 2019b).
Sverige har ikke en pedagogisk-psykologisk
tjeneste (PPT).
Spesialpedagogiske skolemyndigheter arbeider med kompetanseutvikling, rådgivning til skoler og barnehager, utvikling av læremidler og spesialpedagogisk veiledning og utredning. Det gis
veiledning og kompetanseheving om nevroutviklingsforstyrrelser, men det foretas ikke
utredninger. De spesialpedagogiske skolemyndighetene har også laget en NPF3-studiepakke beregnet for personer som arbeider med barn og elever
med nevroutviklingsforstyrrelser (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2019).
Nasjonalt kvalitetsregister
Sverige har siden 2011 hatt et nasjonalt kvalitetsregister for habiliteringstjenester til barn og ungdom, Nationellt kvalitetsregister för habilitering
(HabQ) (Nationellt kvalitetsregister för habilitering, 2019). HabQ er fortsatt under utvikling.
Registerets formål er å
– kartlegge hvilke behandlingsmetoder som
brukes, og om disse er i samsvar med det som
anbefales i nasjonale og internasjonale retningslinjer
– studere effekten av ulike behandlingsmetoder
– øke kunnskapen om utvikling og forløp hos
barn og ungdom med funksjonsnedsettelser
– undersøke brukernes opplevelser av kvalitet i
tjenestene
– generere data til forskning

HabQ registrerer blant annet barn med autisme
som starter med tidlig intensiv intervensjon. På
starttidspunktet kartlegges daglig fungering gjennom Vineland Adaptive Behavior Scales, et standardisert foreldreintervju (Sparrow, Cicchetti og
Balla, 2005). Atferdsproblemer i hjemmet kartlegges gjennom Home Situations Questionnaire,
et spørreskjema til foreldrene (Chowdhury mfl.,
2016). De samme instrumentene brukes på nytt
når intervensjonen avsluttes. Registrering av data
for intervensjonstiltak ved autisme er nettopp
begynt. Det er ikke publisert resultater ennå. Rapportering til registeret er samtykkebasert, og det
er frivillig for landstingene å delta. Stockholm
landsting deltar ikke, og mange andre landsting
bidrar foreløpig lite. Man jobber også for å automatisere dataoverføring fra journaldatasystem til
kvalitetsregisteret. Dette vil lette datainnsamlingen.4
Læring for Norge
Et kvalitetsregister kan være verdifullt, spesielt
for å studere effektene av tidlig intensiv intervensjon. De svenske erfaringene viser imidlertid at
det er krevende å etablere. Hvis et kvalitetsregister skal bli vellykket, fordrer det sterk styring fra
sentrale myndigheter, slik at hele spesialisthelsetjenesten deltar. Registeret må også utformes slik
at datainnhentingen blir så enkel som mulig og
ikke krever stor innsats fra klinikere.
Integrasjon av forskning og klinisk virksomhet
Utvalget har besøkt Center of Neurodevelopmental
Disorders at Karolinska Institutet i Stockholm
(KIND, 2019) og Gillberg Neuropsychiatry Centre
ved Sahlgrenska Akademin i Göteborg (Gillbergcentrum, 2019). Felles for disse to institusjonene
er at de integrerer forskning og klinisk virksomhet. Ved sentrene ble det under utvalgets møter
med institusjonene uttrykt tilfredshet med å
samle forskning og klinisk virksomhet under
samme tak.
KIND har utviklet og prøvd ut flere standardiserte intervensjonsprogrammer for personer med
nevroutviklingsforstyrrelser. Noen av disse er
omtalt i kapittel 3.1.8. De senere årene har senteret også bygget opp forskningsaktivitet omkring
tourette og tic-lidelser. KIND driver utstrakt
undervisningsvirksomhet for helsepersonell fra
hele Sverige.
4

3

NPF= neuropsykiatriska funktionsnedsättingar.
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Møte med habiliteringstjenesten i Region Skåne 5. juni
2019.
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Læring for Norge
Å samle kliniske tilbud og forskning under samme
tak er nyttig. Det kan også ha en viktig rolle i å
spre kompetanse.
Integrering av elever med nevroutviklingsforstyrrelser i vanlig skole
Utvalget har besøkt Källbrinksskolan i Huddinge
kommun. Det er en ungdomsskole med 385
elever (Källbrinksskolan, 2019). Skolen er en ordinær kommunal skole, men har gjort seg bemerket
for å være godt tilrettelagt for elever med nevroutviklingsforstyrrelser. Skolen praktiserer det
som kalles «NPF-sikring». NPF-sikringen omfatter alle aspekter ved skolens virksomhet og skal
sikre at skolemiljøet er best mulig tilpasset ungdommer med nevroutviklingsforstyrrelser. NPFsikringen omfatter blant annet følgende:
– Alle elever er fullt ut integrert i vanlig undervisning, uavhengig av diagnose.
– Hver elev har «innsjekking» på skolen hver
morgen.
– Det fysiske miljøet er tilrettelagt slik at det skal
være minst mulig bråk og distraksjoner. I
klasserommene finnes det blant annet egne
båser med skrivepulter for elever som trenger
sensorisk skjerming.
– Bruk av digitale læremidler reguleres for å
unngå distraksjon.
– De ulike trinnene starter skoledagen til ulike
tider og har lunsjpauser til ulik tid. Lærerne
spiser lunsj med elevene.
– Lekser brukes lite. Når de gis, forbereder læreren elevene.
– Skolen har en sjekkliste for læringen til hver
enkelt elev.
– Skolen har en egen hund, som særlig brukes til
å roe ned elever med angst og uro.
Skoleledelsen fortalte under utvalgets besøk at en
del foreldre til normalfungerende elever i begynnelsen var skeptiske til «NPF-sikringen» og fryktet at
deres barn ikke ville få et godt nok undervisningstilbud. Skolen har imidlertid hatt gode resultater på
nasjonale prøver, noe som har bidratt til at skoleledelsen oppfatter at uroen har forsvunnet. Ledelsen
mener at NPF-sikringen gir et optimalt skolemiljø
også for elever som er normalfungerende.
Læring for Norge
Källbrinksskolan viser at det er mulig å integrere
barn med nevroutviklingsforstyrrelser fullt ut i

vanlig undervisning og skole. Prinsippene skolen
drives etter, er gunstige også for normalfungerende elever.
Tilpasset videregående opplæring for elever
med nevroutviklingsforstyrrelser
Utvalget har besøkt Bona folkhögskola i Motala.
Bona folkhögskola har 123 elever og har spesialisert seg på undervisning av ungdom med nevroutviklingsforstyrrelser (Bona folkhögskola, 2019).
Rundt 70 prosent av elevene har slike diagnoser.
Finansieringen kommer fra staten (75 prosent) og
fylket (25 prosent). Skolen skiller seg fra de norske folkehøgskolene ved at den gir videregående
opplæring (gymnasium).
Skolen har tilbudt undervisning for personer
med nevroutviklingsforstyrrelser siden 2011 og
har stor innsøking. Flere av elevene har forsøkt
seg på ordinære videregående skoler før de
begynner på Bona. Kursene for elever med nevroutviklingsforstyrrelser legges opp med utgangspunkt i den enkelte elevs behov og forutsetninger.
Noen av klasserommene er lydisolert i tillegg til å
ha andre tilpasninger for personer med sensoriske utfordringer. Det er lærerne som bytter
klasserom i løpet av dagen, ikke elevene. Elevene
har ikke lekser. Elevene kan gå der i flere år, og
progresjonen tilpasses den enkeltes kapasitet. Det
er ikke uvanlig at elever bruker fire–fem år på å
fullføre skoleløpet. Skolen arbeider aktivt for å
bidra til at elevene kommer videre med studier
eller ut i arbeid etter skoleløpet. Skolen får til
dette gjennom god kjennskap til og godt samarbeid med det lokale næringslivet.
Læring for Norge
Det fleksible undervisningsforløpet og muligheten til å gjennomføre videregående opplæring i
et mindre miljø med tilpasset undervisning og
progresjon har vist seg positivt for en elevgruppe
som ellers trolig ikke ville ha fullført skoleløpet.

4.2

Danmark

Danmark gjennomførte i 2007 en kommune- og
regionreform hvor kommunene ble betydelig
større, og fylkene (amtene) ble erstattet av større
regioner. Regionene har ansvaret for spesialisthelsetjenesten og får bevilgninger fra staten til
dette. Som i Sverige er alt ansvar for utredning og
diagnostikk samlet i det psykiske helsevernet,
uten inndeling etter kognitivt nivå. Dermed har
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Danmark også «én dør inn» til spesialisthelsetjenesten.
De gamle amtene hadde en viktig rolle i å tilby
tjenester til personer med nevroutviklingsforstyrrelser. Ansvaret ble etter kommune- og regionreformen overført til kommunene. Regionene tilbyr fortsatt sosiale tjenester, som finansieres ved
at kommunene kjøper tjenester av regionene.
Regionene bestemmer selv hvilke tjenester de
skal tilby, og etterspørselen fra kommunene
bestemmer om de er levedyktige. Region Midtjylland har, i større grad enn de andre regionene,
beholdt den gamle autismekompetansen fra fylkene. Regionen er derfor en viktig tjenesteleverandør til kommunene, både i Midtjylland og i
andre regioner.
I Danmark kan en bruker flytte for å benytte
seg av tilbud som ikke finnes på hjemstedet. Den
opprinnelige hjemkommunen fortsetter da å
betale for brukeren. Dette er et annet prinsipp enn
i Norge, hvor bostedskommunen er ansvarlig.
Den statlige Socialstyrelsen driver omfattende rådgivning til kommunene gjennom blant
annet rådgivningstjenesten Den nationale vidensog specialrådgivningsorganisation (VISO) om
hvordan de skal følge opp personer med nevroutviklingsforstyrrelser. Socialstyrelsen har gitt ut
en kunnskapsrapport, Mennesker med autisme.
Sociale indsatser, der virker, som gir kunnskapsbaserte råd spesielt rettet mot kommunene
(Beyer, Holmer Kaufmanas, Herholdt Jørgensen
og Kaas, 2014). Rådgivningstjenesten VISO gir
råd til kommuner, regioner, og skoler knyttet til
spesialundervisning og sosial tematikk. Den gir
også råd til brukere og pårørende. Tjenestene er
gratis (Socialstyrelsen, 2019b). Tjenesten ble
opprettet for å kompensere for at kompetansen i
amtene forsvant. VISO er en liten organisasjon
som ikke har mange egne ansatte. Det leies heller inn fagpersoner til hvert enkelt oppdrag, både
fra offentlige og private tilbydere. Dette gir fleksibilitet til å tilpasse tilbudet til behovet (Socialstyrelsen, 2018).
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antall timer man kan få bistand (Nordahl mfl.,
2018).
Spesialklinikk for tourette
Utvalget har besøkt Touretteklinikken ved Herlev
Hospital i København, som har status som nasjonalt høyspesialisert senter for tourette for barn og
ungdom opp til 21 år (Herlev Hospital, 2019). Pasienter fra hele Danmark kan henvises dit. Senteret
tar henvisninger både fra primær- og spesialisthelsetjenesten. Staben består av leger, sykepleiere, en psykolog og en sosialrådgiver. Alle
utredninger foregår etter samme modell, hvor
man utreder og diagnostiserer både tic-lidelser,
ADHD og tvangslidelse. Enheten ga på forespørsel fra utvalget et anslag på ca. 50 pasientutredninger per år per enhet som et minimumskrav for å opprettholde et tilfredsstillende kompetansenivå. Hvis det er behov for å utrede andre
psykiske lidelser, samarbeider enheten med psykisk helsevern.
Pasientene og pårørende får psykoedukasjon
underveis i utredningen og etter at diagnosen er
stilt. Dette omfatter opplæring i hva det innebærer
å ha tourette, og hvilke behandlingsmuligheter
som finnes. Senteret foretrekker tics-kontrollerende trening som behandling. Alle som får
tourettediagnosen ved klinikken tilbys dette. Treningen styres av en sykepleier. Første treningstime foregår på klinikken. Deretter har sykepleieren ukentlige Skype-møter med deltagerne i tre
måneder. Deltagerne følges opp hver tredje
måned i ett år for å holde effekten ved like og
hindre tilbakefall. Hvis det er behov for det, får
pasienten mer langvarig oppfølging fra senteret.
Sosialrådgiveren ved enheten bidrar til å lage oppfølgingsopplegg i kommunene.
Touretteklinikken driver også kursvirksomhet for foreldre, lærere og andre fagfolk. Alle pasientene tilbys å delta i forskning, og de fleste
velger å delta. Deres utredningsdata blir da lagret
i en egen forskningsdatabase. Senteret har forskningsassistenter som tar seg av dette.

Opplæring
Retten til spesialundervisning er hjemlet i den
danske folkeskoleloven (Børne- og Undervisningsministeriet, 2019). Henvisning til spesialundervisning forutsetter at det er foretatt en pedagogiskpsykologisk vurdering av eleven, og at det er
behov for slik undervisning mer enn ni klokketimer i uken. Mindre behov enn dette betegnes
som «supplerende undervisning» og «annen faglig støtte». Det er rektor som fatter beslutning om

Læring for Norge
Touretteklinikken har et stort pasientvolum, noe
som gir svært god kompetanse hos de ansatte,
både på tourette og tilleggslidelsene. Muligheten
for å henvise direkte fra primærhelsetjenesten
gjør tilbudet lett tilgjengelig for brukerne. Den
standardiserte utredningsmodellen sikrer enhetlig og god diagnostikk. Oppfølgingen etter at diagnosen er stilt, sikrer at kontakten opprettholdes til
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det er etablert et godt tilbud i hjemkommunen.
Koblingen til forskningsaktivitet gjør at senterets
data bidrar til ny kunnskap. Forskningsaktiviteten
og den kliniske virksomheten virker gjensidig
berikende på hverandre.

dempede og rolige. Materialene gir god lydisolasjon og demper akustikk. Fellesarealene er laget
slik at det er lett å sitte for seg selv, samtidig som
man har andre i nærheten. Beboerne har et detaljert dagsprogram, som gjør at de har oversikt over
dagen og føler seg trygge.

Boliger for personer med autisme
Region Midtjylland har utviklet boliger for personer med autisme og er i Danmark kjent for å være
nyskapende på dette området (Specialområde
Autisme, 2019). Utvalget besøkte fire ulike boligtilbud:
– Kollegiet i Hinnerup: boliger laget for personer
med autisme som har behov for kontinuerlig
tilsyn. Beboerne har ettromsleiligheter med
livsløpsstandard. Det er plass til sykesenger og
rullestoler ved behov. Boligene er knyttet til
fellesarealer.
– At Home: mobile boenheter for personer med
autisme. Boligene eies av regionen og leies ut
til brukerne. De kan settes opp der brukerne
og kommunene ønsker det. I en del tilfeller
settes de opp i hagen til foreldre. Hver
boligenhet koster ca. 1 million danske kroner
å produsere.
– Dannebrogsgade i Viborg: boligtilbud for unge
med autisme som i tillegg har spiseforstyrrelser og/eller bedriver selvskading. Tilbudet er
det eneste av sitt slag i Danmark. Botilbudet er
midlertidig, og målet er at alle etter hvert skal
over i egen bolig. Botiden varierer fra noen
måneder til et par år. Beboerne følges opp i psykisk helsevern.
– Banebyen i Viborg: botrening for unge med
autisme. Regionen eier en hel oppgang i en
vanlig boligblokk. Boenhetene er ettromsleiligheter. Hver etasje har et fellesrom, og det er
større fellesarealer på bakkeplan. Beboerne er
unge voksne som trenger omfattende botrening. Tilbudet er midlertidig. Målet er at alle
skal over i egen bolig. Det legges stor vekt på
praktiske boferdigheter. Det er derfor mange
ergoterapeuter blant de ansatte. Det legges
også vekt på å utvikle sosiale ferdigheter og å
integrere beboerne i byen. De skal i størst
mulig grad bruke byens tilbud og delta i vanlige fritidsaktiviteter. Banebyen samarbeider
med jobbsentre for å hjelpe beboerne ut i
arbeid.
Felles for boligene er at arkitekturen er tilrettelagt
spesielt for personer med autisme. Boligenhetene
gir god sensorisk skjerming mot synsinntrykk og
støy. Det er rikelig med naturlig lys. Fargene er

Læring for Norge
Boligtilbudene i Midtjylland viser hvordan boliger
og botrening kan tilrettelegges spesielt for personer med autisme. Både fleksible, midlertidige og
langsiktige boalternativer for gruppen bidrar til å
sikre gode overganger, tilpasninger til overganger
til eget hjem og til forberedelser til deltagelse i
ordinært bomiljø og samfunn.
Kompetansetjeneste for autisme
Region Midtjylland har undervisningstilbud om
autisme for kommunene (Specialområde Autisme,
2019). Kommunene kjøper tilbudet av regionen.
De andre regionene har ikke et slikt tilbud. Deltagerne kommer derfor fra hele Danmark. Vanlig
pris er 15 000 danske kroner per deltager. Det drives opplæring av alle typer personale, og det er
utviklet ulike programmer for ulike kategorier av
fagpersoner. Deltagerne kan vedlikeholde kunnskapen gjennom e-læringskurs etterpå.
Læring for Norge
Et standardisert tilbud om undervisning i autisme
sikrer stabil og varig tilgang på kunnskap for
ansatte i kommunene. Muligheten for e-læringskurs i etterkant er gunstig for opprettholdelse av
kunnskap.
Klar til start – arbeid i Danmark
Prosjektet Klar til start tilbyr personer med
autisme et kvalifiseringsprogram der opplæringen foregår på arbeidsplassen (Klar til start,
2019). Programmet er basert på metoden
Supported Employment (SE), som også er tatt i
bruk i Norge. Metoden er nærmere omtalt i
kapittel 6.3.3. Deltagerne får opplæring og blir
fulgt tett opp av pedagogisk veileder i samarbeid
med bedriftens egne ansatte. Oppfølgingstiden i
prosjektet varierer fra 6 til 22 måneder. Veilederen har kompetanse på autisme. Underveis i
opplæringen kartlegges tilretteleggingsbehov og
arbeidskapasitet.
De som gjennomfører programmet på en tilfredsstillende måte og vurderes som klare for
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arbeid, tilbys en ansettelse og en individuelt tilpasset jobb. Hovedsakelig er det matvarekjeder
som er arbeidsgivere i programmet. Så langt er
resultatene meget gode. 80 prosent av deltakerne
fullfører Klar til start og får fast jobb (Klar til start,
2019). Dette viser at tett oppfølging på arbeidsplassen over tid gir en god og stabil tilknytning til
det ordinære arbeidslivet (Cabiweb, 2019).
Læring for Norge
Erfaringene fra prosjektet viser at personer med
autisme kan lykkes i arbeidslivet hvis de får hensiktsmessig opplæring, tilrettelegging og oppfølging over tid. Kunnskap om diagnosen er
vesentlig for god tilrettelegging og oppfølging på
arbeidsplassen.

4.3

Storbritannia

I Storbritannia hører fastleger og andre helsetjenester inn under National Health Service
(NHS), som er det statlige helsevesenet i Storbritannia. Det er delt inn i NHS England, NHS
Scotland, NHS Wales og Health and Social Care i
Nord-Irland. Det har vært en desentralisering og
delvis privatisering av helsevesenet i England
med opprettelsen av stiftelsene NHS foundation
trusts. Dette er halvautonome enheter med eget
styre som tilbyr medisinske tjenester innen NHS.
Det er i dag 151 slike stiftelser (National Health
Service, 2019). Lokale myndigheter, principal
councils, har ansvar for sosiale tjenester, skole og
arbeidsformidling (LGiU, 2019).
Egen lov og strategi for voksne med autisme
I møte med den britiske professoren Patricia
Howlin5 fikk utvalget opplyst at tjenestene til unge
og voksne med autisme har vært mangelfulle i
Storbritannia, og at det særlig mangler lavterskeltilbud til voksne med normalt evnenivå. Tilbudet
til utviklingshemmede er bedre, men ikke alltid
passende for personer med autisme.
The Autism Act 2009 ble vedtatt av parlamentet i 2009 (Legislation.gov.uk, 2009). Loven innebærer utarbeidelse av en nasjonal autismestrategi for å kunne møte behovene til voksne med
autisme og bedre tjenestene som ytes fra lokale
myndigheter. Dette er den eneste diagnosespesifikke loven i Storbritannia.

5

Møte med Patricia Howlin 4. desember 2018.
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Strategien Fullfilling and Rewarding Lives ble
lagt frem i 2010 og revidert i 2014 med navnet
Think Autism. Strategien omhandler helsetjenester, sosiale tjenester, bolig, utdanning og
arbeid. Strategien angir at alle personer med
autisme har rett til en behovsvurdering uavhengig
av kognitivt nivå. Pårørende har også rett til en
behovsvurdering. Kompetanseheving er et annet
viktig grep i strategien. Strategien har hatt stor
påvirkning på tjenestene for voksne i England. I
2009 hadde de færreste distrikter diagnostiske tjenester for voksne med autisme. I dag har 93 prosent en slik tjeneste. De fleste lokale myndigheter
har også en dedikert person som er ansvarlig for å
utvikle tjenester til voksne med autisme (National
Autistic Society, 2019). Det har også blitt utarbeidet en juridisk bindende veileder for hvordan strategien skal implementeres hos lokale myndigheter og i NHS (Department of Health, 2015).
Utvalget erfarer at det britiske helse- og sosialdepartementet nå gjennomgår strategien med
hensikt om å utvide den, slik at den også inkluderer tilbud til barn og unge med autisme.
Obligatorisk opplæring om autisme
Den britiske regjeringen hadde nylig et forslag
ute på høring om obligatorisk opplæring om blant
annet autisme for ansatte i helse- og sosialfaglige
tjenester. Tilbakemeldingene fra høringen er,
etter hva utvalget erfarer, til behandling i det
britiske helse- og sosialdepartementet (Gov.uk,
2019).
System for nasjonale retningslinjer i helsevesenet
The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) er et statlig organ som utarbeider
faglige retningslinjer for helsetjenester, folkehelsetiltak og sosiale tjenester i Storbritannia.
NICE arbeider faglig uavhengig av helsemyndighetene. Alle retningslinjer utarbeides av ekspertgrupper, hvor det også er brukerrepresentanter
med. Retningslinjene oppdateres hvert femte år,
eller oftere hvis det kommer ut nye studier av stor
betydning. NICE-retningslinjene har høy internasjonal anseelse og brukes også mye i land utenfor
Storbritannia (National Institute for Health and
Care Excellence, 2019).
Læring for Norge
NICE viser hvordan det er mulig å organisere og
systematisere faglige retningslinjer for helse- og
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sosialsektoren som bidrar til et helhetlig ansvar
og til oppdatering av retningslinjene.

4.4

USA

Helsevesenet og velferdstilbudet i USA er organisert på en annen måte enn i Norge og omtales derfor ikke i detalj. USA ligger imidlertid langt
fremme i forskning på autisme og utvikling av
intervensjonstiltak for personer med autisme.
Mange amerikanske delstater dekker intervensjonstiltak for barn som diagnostiseres med
autisme før tre års alder, med hjemmel i loven The
Americans with Disabilities Act, som ble vedtatt i
1990 (ADA.gov, 1990).
Tidlig intensiv intervensjon for autisme
I USA besøkte en representant for utvalget Center
for Autism and the Developing Brain i White Plains
i delstaten New York (Center for Autism and the
Developing Brain, 2019). Formålet var å besøke et
amerikansk autismesenter som representerer
state of the art i utredning, diagnostikk og behandling av autisme.
Senteret ble opprettet i 2011 under ledelse av
professor i psykologi Catherine Lord, en nestor
innen autismeforskning internasjonalt. Hun er
blant annet en av opphavspersonene til de standardiserte instrumentene som brukes i autismediagnostikk, ADI-R og ADOS. Senteret kombinerer
klinisk praksis med forskning og er spesielt opptatt av tidlig identifisering av autisme og tidlig
intervensjon for barn med autisme.
Kostnadene for den enkelte bruker dekkes av
private helseforsikringer, Medicaid for pasienter
fra lavinntektsfamilier eller av delstaten barna bor

i. Barn kan henvises til senteret fra ulike instanser. Det er ingen bestemte inntakskrav. De viktigste henviserne er primærleger, andre sykehus,
spesialpedagogiske tjenester og familiene selv.
Utredningen følger en fast modell og strekker seg
over tre arbeidsdager. Alle utredninger inneholder ADI-R, ADOS, kognitiv testing, kartlegging av språk og adaptiv fungering og medisinsk undersøkelse.
Intervensjonstiltakene bygger på The Early
Start Denver Model (Dawson mfl., 2010). Formålet
med Denver-modellen er at barna skal få utvikle
kommunikasjon og sosial interaksjon gjennom lek
og felles aktiviteter med voksne. Alle nydiagnostiserte barn tas inn i et seks måneders program,
hvor de er på senteret noen timer hver dag. Aktivitetene foregår i grupper på seks barn, hvor hvert
barn følges opp av én fagperson. Foreldrene lærer
også å bruke disse aktivitetene hjemme. Når de
seks månedene er over, overføres barna til lokal
oppfølging, det vil si til spesialpedagoger i barnehager og til barnelegene som har hovedansvaret
for dem. Kvalitet og form på oppfølgingen varierer. Senteret har valgt å begrense sin intervensjon
til seks måneder for å hindre at den blir for
ressurskrevende, og for å sikre at så mange barn
som mulig får adgang til programmet.
Senteret har et fast kursprogram for foreldre.
Kursene foregår på lørdager, slik at det er enkelt å
delta. Det er også egne kurs for tenåringer med
autisme.
Læring for Norge
USA ligger langt fremme når det gjelder systematiske programmer for tidlig intervensjon og for å
drive forskning knyttet til slike programmer.
Dette bør være til inspirasjon for Norge.
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Rammer for utvalgets arbeid – krav til tjenestenes
innhold og organisering
Formålet med kapittel 5 er å gi en oversikt over
lovgiving som regulerer tjenester og tiltak for personer med autisme og tourette og deres pårørende. Innledningsvis gis det en redegjørelse for
innholdet i FNs konvensjon om rettighetene til
mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Ulike departementer har utarbeidet normerende produkter og har satsningsområder som
har betydning for innholdet i og organiseringen av
tjenestene. Disse er omtalt der det er relevant i
kapittel 6.

5.1

FNs konvensjon om rettighetene
til mennesker med nedsatt
funksjonsevne (CRPD)

Grunnlovens § 92 bestemmer at myndighetene
«skal respektere og sikre menneskerettighetene
slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge
bindende traktater om menneskerettigheter».
Norge har sluttet seg til ulike avtaler om menneskerettigheter som er utarbeidet i samarbeid
mellom ulike land. Gjennom lov 21. mai 1999 nr. 30
om styrking av menneskerettighetenes stilling i
norsk rett (menneskerettsloven) er Den europeiske menneskerettskonvensjon, FNs konvensjon
om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter,
FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter,
FNs barnekonvensjon og FNs kvinnekonvensjon
gjort til norsk lov. Også andre konvensjoner som
Stortinget har samtykket til, har betydelig vekt når
det skal avgjøres hva som er gjeldende rett, selv om
de ikke er innarbeidet i lovgivingen.
I utvalgets mandat er det vist til at FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) gir føringer for rett til
tjenester til personer med en diagnose innenfor
autismespekteret, og at konvensjonen utgjør en
del av rammeverket for utvalgets arbeid. Konvensjonen ble ratifisert av Norge i 2013, jf. Innst. 203
S (2012–2013) til Prop. 106 S (2011–2012).

Formålet med CRPD er «å fremme, verne om
og sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne
full og likeverdig rett til å nyte alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, og å
fremme respekten for deres iboende verdighet»,
jf. artikkel 1. Begrepet «nedsatt funksjonsevne» er
definert i artikkel 1 andre avsnitt:
«Mennesker med nedsatt funksjonsevne er
blant annet mennesker med langvarig fysisk,
mental, intellektuell eller sensorisk funksjonsnedsettelse som i møte med ulike barrierer kan
hindre dem i å delta fullt ut og på en effektiv
måte i samfunnet, på lik linje med andre.»
Personer med autisme og tourette har symptomer
og vansker som påvirker deres funksjonsevne, og
vil derfor være vernet av konvensjonen.
Konvensjonen bygger på åtte prinsipper:
– selvbestemmelse
– ikke-diskriminering
– deltagelse og inkludering
– respekt for forskjeller
– like muligheter
– tilgjengelighet
– likestilling
– respekt for utviklingsmulighetene og identiteten til barn1
Diskrimineringsforbudet i artikkel 3 gjelder alle
former for diskriminering og på alle samfunnsområder. Å bli nektet rimelig tilrettelegging anses
også som diskriminering.
Artikkel 7 har som mål å styrke rettighetene
til barn med nedsatt funksjonsevne. Retten til
utdanning er fastslått i artikkel 24 og retten til
arbeid i artikkel 27. Retten til helsehjelp, herunder at behandlingen skal skje på grunnlag av
fritt og informert samtykke, følger av artikkel 25.
1

Foredrag av seniorrådgiver Kjersti Skarstad, Stiftelsen
SOR, på utvalgsmøte 18. oktober 2018.
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Habilitering og rehabilitering er særskilt omtalt i
artikkel 26, som slår fast at mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til å oppnå og
beholde størst mulig selvstendighet og utnytte
sitt potensial fullt ut. Artikkel 12 slår fast at personer med nedsatt funksjonsevne har rettslig
handleevne på lik linje med andre og skal ved
behov tilbys støtte for å kunne utøve denne
handleevnen.
Lov om likestilling og forbud mot diskriminering
Lov 16. juni 2017 nr. 51 om likestilling og forbud
mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) inneholder forbud mot diskriminering
i samsvar med CRPDs krav. Loven forbyr diskriminering på grunnlag av blant annet funksjonsnedsettelse på alle samfunnsarenaer.
Lovens kapittel 3 inneholder bestemmelser
som gjelder krav om universell utforming og
individuell tilrettelegging, og som er av særlig
betydning for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Lovens § 17 definerer universell utforming
som «utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at
virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse».
Det er i loven gitt egne bestemmelser for å
sikre barn med funksjonsnedsettelse individuell
tilrettelegging av kommunale barnehagetilbud
(§ 20). Det er videre egne bestemmelser som skal
sikre individuell tilrettelegging av kommunale
tjenestetilbud etter helse- og omsorgstjenesteloven
(§ 20), ved skole- og utdanningsinstitusjoner (§ 21)
og i arbeidslivet ved ansettelsesprosess, arbeidsplass og arbeidsoppgaver (§ 22).

5.2

Helse- og omsorgstjenestene

Lovgivingen på helse- og omsorgstjenestenes
område tar utgangspunkt i pasienter og brukeres
rett til nødvendige tjenester slik det er regulert i
lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven). Ansvaret for å sørge for at tjenestene er tilgjengelige, og
at pasienter og brukere får oppfylt sine rettigheter, er fordelt mellom kommunene, fylkeskommunene og staten ved de regionale helseforetakene. Helsepersonells plikter er nærmere regulert i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
(helsepersonelloven).

Tjenester tildeles ikke på bakgrunn av diagnose, men på grunnlag av en individuell vurdering
av behovet for tjenestene. Pasient- og brukerrettighetsloven gir rett til nødvendige helse- og
omsorgstjenester, jf. §§ 2-1 a og 2-1 b. Begrepet
nødvendige helse- og omsorgstjenester innebærer at
tjenestene skal være forsvarlige. Lovens kapittel 6
inneholder spesialbestemmelser om barns rettigheter, herunder retten til helsekontroll.
Kommunene, fylkeskommunene og de regionale helseforetakene kan oppfylle sine plikter ved
å yte tjenestene selv eller ved å inngå avtale med
offentlige eller private tjenesteytere.
Kvalitet i og tilsyn med tjenestene
Av lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helseog omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 12-5 og lov 2. juli 1999 nr. 61 om
spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 7-3 følger det at Helsedirektoratet
er gitt i oppgave å utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale faglige retningslinjer og veiledere
som understøtter de mål som er satt for helse- og
omsorgstjenesten.
Å sørge for at det er tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene, er en del av forsvarlighetskravet. Dette følger direkte av helse- og
omsorgstjenestelovens § 4-1. § 3-2 annet ledd stiller krav om at kommunene må ha knyttet til seg
særskilte profesjoner. Kommunen skal sørge for
at egne ansatte som utfører tjeneste eller arbeid
etter loven, får påkrevd videre- og etterutdanning,
jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 8-2. Tilsvarende bestemmelse finnes i spesialisthelsetjenestelovens § 3-10. For å sikre kunnskap
og kompetanse i tjenestene har personell i den
kommunale helse- og omsorgstjenesten og
spesialisthelsetjenesten en gjensidig veiledningsplikt, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-1.
Forskrift 28. oktober 2016 nr. 1250 om ledelse
og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten fastslår at den som har det overordnede
ansvaret for virksomheten, har plikt til å etablere
og gjennomføre systematisk styring av tjenestene
for å sikre faglig forsvarlighet, kvalitetsforbedring
og pasient- og brukersikkerhet.
Lov 15. desember 2017 nr. 107 om statlig tilsyn
med helse- og omsorgstjenesten mv. fastsetter
Statens helsetilsyns overordnede ansvar for faglige tilsyn med helse- og omsorgstjenesten.
Fylkesmannen skal føre tilsyn med helse- og
omsorgstjenesten herunder om tjenestene er i
samsvar med det som er bestemt i lover og forskrifter, jf. §§ 3 og 4.
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5.2.1

Den kommunale helse- og
omsorgstjenesten

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 gir nærmere bestemmelser om tjenester som kommunen er pålagt å tilby. Dette omfatter blant annet
helsestasjonstjeneste og helsetjeneste i skoler,
fastlegeordning, sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering, helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og plass i institusjon.
Kommunene er også pålagt å tilby boliger til
vanskeligstilte, jf. helse- og omsorgstjenesteloven
§ 3-7.
Kommunene har ansvar for å gi tjenester til
personer med særlig tyngende omsorgsarbeid i
form av opplæring og veiledning, avlastningstiltak
og omsorgsstønad, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6. Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-7
gir nærmere bestemmelser om når det skal fattes
enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler ved
tildeling av tjenester.
Utredning, diagnostisering, behandling og oppfølging
Fastlegens ansvar dekker alle allmennlegeoppgaver innen somatikk, psykisk helse og rus for
innbyggerne på hans eller hennes liste. Fastlegen har videre ansvaret for planlegging og
koordinering av individrettet forebyggende
arbeid, undersøkelse og behandling. Innbyggerne på fastlegens liste skal få utført nødvendige allmennlegetjenester og få henvisning til
andre helsetjenester etter behov. Utfyllende
bestemmelser er gitt i egen forskrift, jf. forskrift
29. august 2012 nr. 842 om fastlegeordning i
kommunene (forskrift om fastlegeordning i
kommunene).
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Tidlig identifisering av fysiske og psykiske
utviklingsavvik er en av helsestasjonens viktigste
oppgaver. Det er gitt en felles forskrift 19. oktober
2018 nr. 1584 om kommunens helsefremmende
og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet
sendte 19. november 2019 på høring et forslag til
endringer i forskriften som tydeliggjør at helsestasjons- og skolehelsetjenesten også kan
behandle barn og unge med lettere somatiske og
psykiske tilstander (Helse- og omsorgsdepartementet, 2019a). Høringsfristen er satt til
20. februar 2020.
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Brukerstyrt personlig assistanse
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d gir brukere med langvarig og stort behov for praktisk
bistand, rett til å få bistanden organisert som
brukerstyrt personlig assistanse (BPA). BPA kan
tildeles når brukeren har rett til nødvendige
helse- og omsorgstjenester, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a.
Det er et vilkår at brukeren er under 67 år og
har behov for tjenester utover to år og minst 32
timer per uke. Brukere med tjenestebehov på
minst 25 timer per uke har likevel rett til å få
tjenester organisert som BPA, med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil
medføre vesentlig økt kostnad for kommunen.
Helse- og omsorgsdepartementet sendte 28. juni
2019 ut et høringsnotat med forslag om å fjerne
den øvre aldersgrensen på 67 år (Helse- og
omsorgsdepartementet, 2019b).
Tjenester for personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver
Den som har særlig tyngende omsorgsarbeid, kan
kreve at den kommunale helse- og omsorgstjenesten treffer vedtak om at det skal settes i verk
tiltak for å lette omsorgsbyrden, og hva tiltakene i
tilfelle skal bestå i, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-8. Kommunen har plikt til å tilby opplæring og veiledning, avlastningstiltak og ha et tilbud om omsorgsstønad, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6. Avlastningstiltak skal hindre
overbelastning og gi omsorgsyter nødvendig fritid
og ferie og mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter. Tjenesten kan tilbys i eller utenfor
hjemmet, i eller utenfor institusjon.
Formålet med omsorgsstønad er å bidra til best
mulig omsorg for personer som har et særlig stort
omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom, og å gjøre det mulig for private
omsorgsgivere å fortsette omsorgsarbeidet.
Dagaktivitetstilbud
Kommunen kan tilby nødvendige helse- og
omsorgstjenester i form av dagaktivitetstilbud.
Formålet med slike tilbud er både å gi mening,
mestring og gode opplevelser for brukeren.
Tvang overfor utviklingshemmede i skolen med
hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven
Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9 gjelder
bruk av tvang og makt overfor utviklings-
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hemmede knyttet til nærmere bestemte tjenester
etter helse- og omsorgstjenesteloven. Formålet
med reglene er å hindre at personer med psykisk
utviklingshemning utsetter seg selv eller andre
for vesentlig skade og forebygge og begrense
bruk av tvang og makt.
For elever med psykisk utviklingshemming
som har et vedtak etter kapittel 9, kan tiltakene
også gjennomføres på skolen i skoletiden av personell fra helse- og omsorgstjenesten, forutsatt at
vedtaket omfatter dette. Dette følger blant annet
av Helsedirektoratets rundskriv IS-10/2015
(Helsedirektoratet 2015). Utenfor virkeområdet til
kapittel 9 er det ingen regulering av bruk av tvang
i skolen.

5.2.2

Spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a gir nærmere
bestemmelser om hvilke tjenester staten ved det
regionale helseforetaket skal tilby. Dette omfatter
blant annet sykehustjenester i og utenfor institusjon, jf. § 2-1 a, og omfatter både pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og
opplæring av pasienter og pårørende, jf. § 3-8.
For spesialisthelsehjelp for psykiske lidelser
gjelder i tillegg lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering
og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk
helsevernloven).
Forskrift 1. desember 2000 nr. 1208 om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klagenemnd (prioriteringsforskriften) gir nærmere bestemmelser om hvem
som har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Det er utarbeidet prioriteringsveiledere for ulike fagområder som hjelpemiddel når
det skal tas stilling til om en henvist pasient har
rett til nødvendig helsehjelp med anbefalinger om
rettigheter og frister.
Rett til kontaktlege
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 a gir pasienter som har alvorlig sykdom, skade eller lidelse,
og som har behov for behandling eller oppfølging
av spesialisthelsetjenesten av en viss varighet, rett
til å få oppnevnt kontaktlege. Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 c gir nærmere regler om organiseringen av tjenesten.
Rett til fritt behandlingsvalg
Når en pasient er henvist til spesialisthelsetjenesten, har vedkommende rett til å velge ved

hvilken offentlig eller privat virksomhet henvisningen skal vurderes, og kan velge ved hvilken
offentlig eller privat virksomhet helsehjelpen skal
ytes, jf. pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-4.
Pasienten kan bare velge virksomheter som
har rett til å tildele pasient- og brukerrettigheter
etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b, og
kan bare velge privat virksomhet som enten har
avtale med et regionalt helseforetak eller er godkjent etter forskrift med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven § 4-3.
Etablering av nasjonale kompetansetjenester
De regionale helseforetakene kan etablere nasjonale kompetansetjenester etter godkjenning av
Helse- og omsorgsdepartementet, jf. forskrift
17. desember 2010 nr. 1706 om krav til spesialisthelsetjenester, godkjenning av nasjonale tjenester
i spesialisthelsetjenesten og bruk av betegnelsen
universitetssykehus (forskrift om krav til spesialisthelsetjenester, betegnelsen universitetssykehus m.m.). Det fremgår av forskriftens § 4-5 at for
å få godkjenning som nasjonal kompetansetjeneste må sentralisering av oppbygging av
kompetanse innenfor et fagområde vurderes å gi
(1) økt kvalitet i et helhetlig behandlingsforløp
innenfor rimelig tid, (2) økt nasjonal kompetanse
og (3) bedre nasjonal kostnadseffektivitet.

5.2.3

Helhetlige forløp – plikt til
samhandling og samarbeid

En rekke virkemidler er tatt i bruk for å sikre helhet og sammenheng for pasienter som har behov
for tjenester fra ulike tjenesteytere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og samtidig tjenester fra spesialisthelsetjenesten.
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4 inneholder bestemmelser om plikt til å legge til rette
for samhandling mellom ulike deltjenester innad i
kommunen og til å samarbeide med regionale
helseforetak.
Spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 innebærer
en plikt til å legge til rette for nødvendig samarbeid med blant annet kommunene. Kommunen
skal varsles ved utskriving av pasienter, jf. § 3-15.
I et helhetlig pasientforløp har fastlegen en
nøkkelrolle. Det følger av forskrift om fastlegeordning i kommunene § 19 at fastlegen som en del av
den medisinskfaglige koordineringsrollen plikter
å informere om og medvirke til utarbeidelse av
individuell plan (IP).
De regionale helseforetakene og kommunene
har plikt til å inngå samarbeidsavtaler for å bidra
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til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester, jf. helse- og
omsorgstjenesteloven § 6-1 og spesialisthelsetjenesteloven § 2-1. Kommuner og helseforetak
har et gjensidig veiledningsansvar, jf. helse- og
omsorgstjenesteloven § 5-11 og spesialisthelsetjenesteloven § 6-3.
Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og
rehabilitering
Formålet med forskrift 16. desember 2011 nr.
1256 om habilitering og rehabilitering, individuell
plan og koordinator (forskrift om habilitering og
rehabilitering) er blant annet å styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og pasient/bruker og
eventuelt pårørende, og mellom tjenesteytere og
etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av
forvaltningsnivåene, jf. § 1.
Et kjennetegn ved habilitering og rehabilitering er behovet for tverrfaglig tilnærming, både
ved kartlegging av behov, gjennomføring og
evaluering. I forarbeidene til helse- og omsorgstjenesteloven beskrives det nærmere innholdet i
de kommunale habiliterings- og rehabiliteringstilbudene:
«Kommunale habiliterings- og rehabliliteringstjenester [sic] skal ikke bare være av medisinsk art, men også dekke sosiale og psykososiale behov. Det er av sentral betydning at
kommunene også opprettholder den sosialfaglige tilnærmingen for å sikre en helhetlig oppfølging av mennesker med psykiske lidelser,
rusmiddelavhengighet, varig nedsatt funksjonsevne og mennesker som må omstille seg i
forhold til bolig, arbeid og sosial deltakelse
som følge av sykdom eller skade.»
Kilde: Prop. 91 L (2010–2011), s. 182.

Forskriftens kapittel 2 gir nærmere regler om
kommunens plikter. Det framgår av § 5 at kommunen skal ha en generell oversikt over behov for
habilitering og rehabilitering i kommunen, og at
tjenester som inngår i kommunens helse- og
omsorgstjenestetilbud, skal integreres i et samlet
tverrfaglig (re)habiliteringstilbud.
Forskriftens kapittel 4 gir nærmere regler om
tilbudene spesialisthelsetjenesten er ansvarlig for.
§ 13 fastsetter at dette blant annet omfatter trening og oppøving av funksjon og ulike individuelle
ferdigheter som krever spesialisert tilrettelegging
og veiledning og intensiv trening som inngår i
individuell habiliterings-/rehabiliteringsplan eller
som et nødvendig, spesialisert tilbud etter
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behandling. Spesialisthelsetjenesten skal også
sørge for tilrettelagt opplæring for pasienter som
trenger det, og tilrettelegge rammebetingelser
som kan bidra til økt mestring.
Koordinerende enhet og koordinator
Både kommunene og spesialisthelsetjenesten har
plikt til å ha en koordinerende enhet som skal ivareta behovet for samordning av tjenester til personer som har behov for bistand fra flere fagområder, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3 og
spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 b. Det er gitt
nærmere regler i forskriftens kapittel 3 og 4 om
de koordinerende enhetenes oppgaver.
For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og
omsorgstjenesteloven skal både kommunen og
spesialisthelsetjenesten tilby koordinator, jf. helseog omsorgstjenesteloven § 7-2 og spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 a. Koordinator i kommunen
oppnevnes i forbindelse med utarbeidelse av individuell plan, men skal også tilbys selv om brukeren ikke ønsker en individuell plan. Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den
enkelte pasient eller bruker og sikre samordning
av tjenestetilbudet, jf. forskriftens § 21.
Den koordinerende enheten i helseforetaket
skal ha en generell oversikt over habiliterings- og
rehabiliteringstiltak i helseregionen og skal bidra
til å sikre et helhetlig tilbud til pasienter med
behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.
Koordinator i spesialisthelsetjenesten skal
koordinere tjenester i spesialisthelsetjenesten og
samhandle med tjenestene som vil få behandlingseller oppfølgingsansvar etter utskrivning, for å
sikre kontinuitet og sammenheng i forløpet, jf. forskriftens § 22.
Individuell plan
Det følger av pasient- og brukerrettighetsloven
§ 2-5 at pasient og bruker som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester,
har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Planen skal definere målsettinger og sikre at det til
enhver tid er definert hvem som har ansvaret for
koordinering og oppfølging av avtalte tiltak. Forskriftens § 19 gir nærmere regler om innholdet i
planen.
Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1 bestemmer at kommunen har ansvaret for individuell
plan dersom pasienten eller brukeren har behov
for kommunale tjenester og at kommunen skal
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sørge for at planarbeidet koordineres når brukeren også mottar tjenester fra spesialisthelsetjenesten.
Spesialisthelsetjenesten har en selvstendig plikt
til å utarbeide individuell plan, og til å varsle kommunen og medvirke i arbeidet, dersom planen
omfatter tjenester både fra spesialisthelsetjenesten
og kommunen, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-5
og psykisk helsevernloven § 4-1.
Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og
den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
§§ 15-5 og 15-8 stadfester at skolen er en del av
det helhetlige tilbudet til barnet, og at skolen skal
samarbeide med andre tjenester for å gi eleven
helhetlig oppfølging for helsemessige, personlige, sosiale og emosjonelle vansker knyttet til
opplæringen og om nødvendig delta i samarbeid
om utarbeidelse og oppfølging av tiltak og mål i
individuell plan hjemlet i helselovgivingen. En
individuell opplæringsplan (IOP) etter opplæringslovens regler kan være en del av en elevs
individuelle plan.
Ifølge lov 16. juni 2006 nr. 20 om arbeids- og
velferdsforvaltningen (NAV-loven) har arbeids- og
velferdsforvaltningen plikt til å utarbeide aktivitetsplaner for personer som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP). Det følger av § 14 a at for brukere som samtidig har krav på en individuell plan,
skal det legges til rette for at aktivitetsplanen og
den individuelle planen så langt som mulig blir
samordnet.
Også barneverntjenesten har plikt til å utarbeide individuell plan og har plikt til å samarbeide
om planen med andre instanser barnet mottar tiltak fra, jf. lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) § 3-2 a.

5.2.4

Pasienters, brukeres og pårørendes
rett til selvbestemmelse, informasjon
og medvirkning
Systemnivå
Lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner § 5-12 pålegger kommuner og fylkeskommuner å ha et eget råd for personer med
funksjonsnedsettelse, som skal være rådgivende
organ i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse.
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 bestemmer at kommunen skal sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av kommunens helse- og omsorgstjenester. Kommunen skal også etablere systemer
for innhenting av pasienters og brukeres erfarin-

ger og synspunkter. Det fremgår eksplisitt at det
skal samarbeides med brukergruppenes organisasjoner og med frivillige organisasjoner. Helseog omsorgstjenesteloven § 6-1 bestemmer at
pasient- og brukerorganisasjoner skal medvirke i
arbeidet med samarbeidsavtalene mellom kommuner og helseforetak.
Lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m.
§ 35 fastslår at regionalt helseforetak skal sørge
for at representanter for pasienter og brukere blir
hørt ved utarbeidelse av overordnede planer for
virksomheten, og etablerer systemer for innhenting av pasienters og andre brukeres erfaringer
og synspunkter.
Individnivå
Respekten for det enkelte menneskes selvbestemmelse, rettssikkerhet og autonomi er grunnprinsipper i helse- og omsorgstjenestene. Dette kommer til uttrykk på ulike måter i helselovgivingen.
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 3 og 4
gir nærmere regler om samtykke, rett til informasjon og medvirkning. Forskrift om habilitering og
rehabilitering § 4 slår fast at kommunen og det
regionale helseforetaket skal sørge for at den
enkelte pasient og bruker kan medvirke ved
gjennomføring av eget habiliterings- og rehabiliteringstilbud.
Informasjon om helsetilstand og innholdet i
helsehjelpen er en forutsetning for medvirkning
og muligheter til å avgi et gyldig samtykke. Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 fastsetter retten til informasjon, og § 3-5 bestemmer at informasjonen skal være tilpasset mottagerens individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring
og kultur- og språkbakgrunn. Medvirkningens
form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og
motta informasjon, jf. § 3-1. Det skal legges stor
vekt på hva pasient og bruker mener.
Foreldre har med enkelte unntak rett til å få
informasjon, medvirke og samtykke på vegne av
barn under 16 år og for barn over 18 år som ikke
har samtykkekompetanse. Hvis personer over 18
år selv er i stand til å motta informasjon eller medvirke, vil nærmeste pårørende som hovedregel ha
rett til informasjon og medvirke sammen med
pasienten eller brukeren og bli hørt i spørsmålet
om hvorvidt det skal gis helsehjelp.
Det følger av helsepersonelloven § 10 at helsepersonell har plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som er pårørende til foreldre eller
søsken som er pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Dette innebærer blant annet plikt
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Kapittel 5

til å tilby informasjon og gi veiledning om aktuelle
tiltak.

spesialpedagogisk hjelp i barnehage, jf. barnehageloven § 19 c.

5.3

Oppfølgingstjenesten

Opplæring

Opplæringsloven gir rett og plikt til grunnskoleopplæring. Det er fastsatt en forskrift 25. juni 1999
nr. 708 om utfylling av dei overordna måla og prinsippa for opplæringa i grunnskolen og i den
vidaregåande opplæringa. Som en del av denne er
det utarbeidet læreplaner som angir det nærmere
innholdet i opplæringen.
Mål i læreplanen er styrende for utdanningen
til alle elever, men skal tilpasses elevens nivå.
Hovedregelen er at eleven skal ha opplæringen
sin i klasse/basisgruppe, eventuelt en mindre del
av opplæringen i en annen gruppe, jf. opplæringsloven § 8-2.
Elever som har rett til spesialundervisning,
har rett til videregående opplæring i inntil to år
ekstra når eleven trenger det for å nå opplæringsmålene, jf. § 3-1 femte ledd.
Kommunene skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1.–4. trinn
og for barn med særskilte behov på 1.–7. årstrinn.
Praksisbrev gis på grunnlag av en mindre
omfattende opplæringskontrakt enn kontrakter
som fører fram til fag- eller svennebrev, jf. § 4-1.

5.3.1

Pedagogisk-psykologisk tjeneste og
spesialpedagogisk hjelp og
undervisning
Pedagogisk-psykologisk tjeneste
Det følger av opplæringsloven § 5-6 at hver kommune skal ha en PPT. PPT er kommunens og
fylkeskommunens sakkyndige instans. Tjenesten
har både system- og individrettede arbeidsoppgaver.
Opplæringsloven § 5-1 gir elever som ikke kan
få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, rett til spesialundervisning. Tilsvarende gir lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) § 19 barn under opplæringspliktig alder rett til spesialpedagogisk
hjelp dersom de har særlige behov. Dette gjelder
også barn som ikke går i barnehage.
Før kommunen eller fylkeskommunen gjør
vedtak om spesialpedagogisk hjelp/undervisning,
skal PPT foreta en vurdering av de særlige behovene til eleven, jf. opplæringsloven § 5-3. PPT
har tilsvarende ansvar før det treffes vedtak om

Fylkeskommunen skal ha en oppfølgingstjeneste
for ungdom som har rett til videregående opplæring og som ikke er i opplæring eller i arbeid, jf.
§ 3-6.
Spesialpedagogisk hjelp og undervisning
Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt
barnehagetilbud, jf. barnehageloven § 19 g. Det
følger av barnehageloven § 19 a at formålet med
spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp
og støtte i utvikling og læring av for eksempel
språklige og sosiale ferdigheter. Spesialpedagogisk hjelp kan gis til barnet individuelt eller i
gruppe. Hjelpen skal omfatte tilbud om foreldreveiledning.
Skolene har en lovfestet plikt til å samarbeide
med barnehagene om barns overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning for å bidra til
at barna får en trygg og god overgang, jf. opplæringsloven § 13-5. Det framgår av bestemmelsen at skoleeier har hovedansvaret for samarbeidet og skal utarbeide en plan for overgangen.
Opplæringsloven § 5-5 bestemmer at det kan
gjøres unntak fra reglene om innholdet i opplæringen og om kompetansekrav som ellers gjelder for
spesialundervisning. For elever som får spesialundervisning, skal det utarbeides en IOP. Planen
skal vise mål for og innholdet i opplæringen og
hvordan opplæringen skal gjennomføres.
Barn og ungdom som helt eller delvis mangler
funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), har rett til å få
benytte kommunikasjonsformer og nødvendige
kommunikasjonsmiddel både i barnehage, grunnskole og videregående opplæring, jf. barnehageloven § 19 og opplæringsloven §§ 2-16 og 3-13.

5.3.2

Voksenopplæring

Opplæringsloven § 4A-1 gir voksne over opplæringspliktig alder rett til grunnskoleopplæring
og rett til spesialundervisning når det ikke oppnås
tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, jf. opplæringsloven § 4A-2. PPT
skal utarbeide en sakkyndig vurdering før det blir
fattet vedtak om spesialundervisning.
De som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående
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opplæring, har rett til videregående opplæring for
voksne fra og med det året de fyller 25 år.

5.3.3

Høyere utdanning

Med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) er det i forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om
opptak til høgre utdanning gitt mulighet for å
gjøre unntak fra kravet om generell studiekompetanse for søkere under 24 år som kan dokumentere at det på grunn av blant annet funksjonshemming har vært umulig å oppfylle noen av kravene
som stilles for generell studiekompetanse.
Studenter ved universiteter og høyskoler har
rett til individuell tilrettelegging, et inkluderende
læringsmiljø og universell utforming, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-3 og likestillings- og diskrimineringsloven § 21.
NAV administrerer ulike tiltak og støtteordninger for studenter med særskilte behov og som
har utdanning som tiltak via NAV. Disse er regulert i forskrift 11. desember 2015 nr. 1598 om
arbeidsmarkedstiltak (tiltaksforskriften), som er
gitt med hjemmel i lov 10. desember 2004 nr. 76
om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven).
Høyere utdanning som tiltak kan tilbys personer over 22 år med nedsatt arbeidsevne. Tiltaket
har en varighet på inntil tre år og gir mulighet til å
ta ordinær utdanning samtidig som personen mottar livsoppholdsytelse fra NAV. NAV kan gi økonomisk tilskudd for å frikjøpe en medstudent eller en
annen person for å gi ekstra bistand til å mestre
en jobb eller utdanning.
Studentsamskipnadene er etablert for å ivareta
studentenes velferdsbehov, jf. lov 14. desember
2007 nr. 116 om studentsamskipnader og forskrift
22. juli 2008 nr. 828 om studentsamskipnader.

ved en arbeidsevnevurdering, jf. NAV-loven § 14 a.
Resultatet av vurderingen danner grunnlag for
oppfølgingsvedtaket, som nærmere beskriver
NAVs vurdering av brukerens muligheter for jobb
og behov for bistand og aktuelle tiltak.

5.5

Trygdeytelser

Uføretrygd
Etter reglene i lov 28. februar 1997 nr. 19 om
folketrygd (folketrygdloven) kapittel 12 innvilges
uføretrygd for å sikre inntekt for personer som
har sin inntektsevne varig nedsatt på grunn av
sykdom eller skade.
Før uføretrygd kan vurderes, må muligheten
for arbeidsdeltagelse være avklart. Det betyr at
arbeidsrettede tiltak er prøvd, og at hensiktsmessig
behandling for bedring av arbeidsevnen er gjennomført. Det er mulig å kombinere uføretrygd og
arbeid gjennom såkalt gradert uføretrygd.
Ettersom uføretrygd er en erstatning for bortfall av inntekt på grunn av uførhet, er unge uføre
sikret en minstesats som er noe høyere enn for
andre uføre, jf. folketrygdloven § 12-13.
Grunnstønad
Grunnstønad er en stønad ved ekstrautgifter som
følge av sykdom eller skade, jf. folketrygdloven
§ 6-3.
Det følger av rundskriv til folketrygdloven
(R06-00) at fra 1. mars 2019 innvilges grunnstønad
sats 1 til personer med hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD, hyperaktivitet mv.) til dekning av
ekstrautgifter ved klesslitasje uten individuell
prøving uten krav til dokumentasjon av ekstrautgiftene (NAV, 1997).
Hjelpestønad

5.4

Arbeid

NAV har en rekke tiltak og støtteordninger som
har som formål å bistå personer som ønsker å
komme ut i arbeid, og som er aktuelle for utvalgets
grupper. Disse er regulert i tiltaksforskriften, som
er gitt med hjemmel i arbeidsmarkedsloven. Tiltakene omfatter avklaring, oppfølgingstjenester,
arbeidspraksis og arbeidsforberedende trening,
opplæring, lønnstilskudd, arbeidsrettet rehabilitering, tilrettelegging og varig tilrettelagt arbeid.
Alle som henvender seg til NAV-kontoret, og
som ønsker eller trenger bistand for å komme i
arbeid, har rett til å få vurdert sitt bistandsbehov

Hjelpestønad kan ytes dersom det er behov for
langvarig privat pleie og tilsyn på grunn av sykdom,
skade eller medfødt funksjonshemming, jf. folketrygdloven § 6-4, når bistanden gis av privatpersoner, for eksempel ektefelle, barn eller foreldre.
Opplæringspenger
For den som har omsorg for barn opp til 18 år
med en funksjonshemming eller en langvarig sykdom, ytes det opplæringspenger for opplæring
ved en godkjent helseinstitusjon eller deltagelse
på foreldrekurs ved et offentlig spesialpedagogisk
kompetansesenter, jf. folketrygdloven § 9-14.
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Reisepenger i forbindelse med kurs dekkes ikke
etter folketrygdlovens regler.
Stønad ved barns og andre nærståendes sykdom
Regler om stønad ved barns og andre nærståendes sykdom følger av folketrygdloven kapittel 9.
Omsorgspenger
Omsorgspenger gis for et bestemt antall dager og
gir rett til å være hjemme fra jobb når barnet er
sykt eller hvis den som passer barnet er syk. Hvis
barnet har en kronisk sykdom eller en funksjonshemning, og dette fører til en markert høyere
risiko for fravær fra arbeidet, kan det søkes om
ekstra dager, jf. folketrygdloven §§ 9-5 og 9-6.
Det er gitt en egen forskrift til bestemmelsen,
jf. forskrift 25. mars 1997 nr. 263 om hvilke sykdommer og funksjonshemninger som skal gi utvidet rett til omsorgspenger etter folketrygdloven
§ 9-6 andre ledd (forskrift om utvidede omsorgspenger). Av forskriftens § 1 pkt. 7 fremgår det at
autisme er blant diagnosene som gir utvidet rett til
omsorgspenger etter andre ledd. Tourette er ikke
spesifikt nevnt i listen.
Pleiepenger
Pleiepenger kan ytes til den som må være borte
fra arbeid grunnet et barn som trenger kontinuerlig omsorg og pleie, jf. folketrygdloven § 9-10.
Pleiepenger kan også gis ved omsorg og pleie for
person over 18 år som har en utviklingshemming.

5.6

Hjem

Kommunene er pålagt å tilby boliger til vanskeligstilte, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7. Tilsvarende bestemmelse finnes i lov 18. desember
2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 15, som bestemmer at kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal
medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på
boligmarkedet.
Husbanken forvalter bostøtte og låne- og tilskuddsordninger. Virksomheten er nærmere
regulert i lov 29. mai 2009 nr. 30 om Husbanken.
Husbankens ordninger omfatter bostøtte, låne- og
tilskuddsordninger for dem som ikke kan få ordinært boliglån, og ulike tilskuddsordninger til
kommunene for å sikre tilpasning og bygging av
egnede boformer.

5.7

Kapittel 5

Fritid

Opplæringsloven § 13-6 pålegger alle kommuner å
ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og
unge, organisert i tilknytning til skoleverket og
kulturlivet ellers. Fritidsaktiviteter, idrett og kulturliv er ellers hovedsakelig drevet som frivillig
virksomhet. Det offentlige legger til rette gjennom ulike økonomiske tilskuddsordninger.

5.8

Transport

Ansvaret for den tilrettelagte transporten for funksjonshemmede (TT-ordningen) ble bestemt lagt
til fylkeskommunen ved vedtak i Stortinget 10.
april 1986, jf. Innst. S. nr. 106 (1985–86) til St.meld.
nr. 92 (1984–85) Om transport for funksjonshemmede.
Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud om
alternativ transport for personer som på grunn av
nedsatt funksjonsevne eller sykdom ikke kan
bruke kollektivtransport. Det er ingen lovfestet
individuell rett til TT-tjenester. Ordningen fungerer ved siden av andre rettighetsbaserte ordninger, som for eksempel pasienttransportordningen
ved legebesøk og behandling (pasientreiser), jf.
pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6, og
arbeids- og utdanningsreiser, jf. arbeidsmarkedsloven § 13.

5.9

Barnevern

Barnevernloven skal sikre at barn og unge som
lever under forhold som kan skade deres helse og
utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Barnevernstjenesten skal bidra til
å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak.
Hjelpetiltak skal ha som formål å bidra til positiv
endring hos barnet eller i familien, jf. § 4-4. Etter
§ 4-12 kan det treffes vedtak om å overta omsorgen
for barnet på fire ulike grunnlag: Etter § 4-4 a kan
omsorgen overtas i tilfeller der det er alvorlige
mangler ved den daglige omsorgen som barnet
får, eller alvorlige mangler i forhold til den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin
alder og utvikling. Paragraf 4-4 b åpner for
omsorgsovertagelse dersom foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt
hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige
behov for behandling og opplæring. Dersom foreldrene ikke sørger for at et funksjonshemmet
eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket
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særlige behov for behandling og opplæring, kan
fylkesnemnda vedta at barnet skal behandles eller
få opplæring med bistand fra barneverntjenesten,
jf. § 4-11.

5.10 Vergemål for voksne
Lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) kapittel 4 inneholder regler om opprettelse
av vergemål for voksne. Vergemål tar utgangspunkt i en persons tilstand og er aktuelt for personer som ikke er i stand til å ivareta sine interesser
på grunn av kognitiv svekkelse, jf. § 20. Å settes

under vergemål skal som hovedregel være frivillig
og den vergehavende beholder som hovedregel
sin rettslige handleevne.
Verge kan oppnevnes for å ivareta økonomiske
og personlige forhold, jf. § 21. Vergen skal så vidt
mulig høre den som er satt under vergemål, før
det foretas disposisjoner av større betydning, og
også når dette ellers fremstår som naturlig. Den
vergehavende kan også nekte at disposisjoner
skal foretas, jf. § 33.
I særskilte tilfeller kan den som er satt under
vergemål, fratas den rettslige handleevnen i økonomiske forhold, jf. § 22.

Del III
Dagens situasjon og sentrale utfordringer
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Kapittel 6

Kapittel 6

Dagens situasjon – behov og status
Dette kapitlet beskriver behovene personer med
autisme og tourette har gjennom hele livsløpet og
status i tjenestetilbudene. Beskrivelsen bygger på
innspill utvalget har fått gjennom blant annet
møter med fagmiljøer, brukerorganisasjoner og
enkeltpersoner, innspill på utvalgets nettside og
innspillskonferanser. Beskrivelsen er også basert
på kartlegginger utvalget har fått utført, offentlig
statistikk, offentlige dokumenter, rapporter fra tilsyn og revisjoner samt relevant forskning.
Innledningsvis gis en oversikt over forløpet i
helse- og omsorgstjenesten fra bekymring oppstår, til henvisning, utredning, diagnostikk og
videre hjelp i helse- og omsorgstjenestene. Deretter følger temaene opplæring, arbeid, familie,
hjem, fritid, transport, barnevern og kompetanse.
Pårørendeperspektivet er i hovedsak ivaretatt i
kapittel 6.4.

6.1

Forløp i helse- og
omsorgstjenesten

I alle faser av et pasientforløp er det behov for riktig kompetanse, god kvalitet på tjenestene og rutiner og systemer som sørger for at riktig tiltak settes i verk til rett tid. Tilstrekkelige ressurser, god
organisering og tverrfaglig samarbeid er en forutsetning for forsvarlige tjenester.
Når bekymring oppstår, er det avgjørende å
møte fagpersoner som tar bekymringen på alvor
og følger opp. Ansatte i primærhelsetjenesten,
barnehagene, skole og PPT må derfor ha kompetanse til å gjenkjenne tidlige tegn på nevroutviklingsforstyrrelser. Dette må også omfatte
kunnskap om vanlige psykiatriske tilleggstilstander som atferdsvansker, angstlidelser og tvangslidelser samt medisinske problemstillinger som
søvnproblemer og spise- og ernæringsvansker.
Vansker med sosialt samspill og kommunikasjon
kan også være tegn på andre forhold, som overgrep, omsorgssvikt eller tilknytningsforstyrrelser. Det er derfor viktig med et helhetlig perspektiv på barnets situasjon, belastninger og symptom-

bildet. Fastlegen har ofte kunnskap om familien
og barnets utvikling over tid.
I første omgang må tjenestene og fagpersonene medvirke til at barnet blir undersøkt av fastlege eller psykolog og henvises videre. Spesialisthelsetjenesten må være organisert slik at det er
klart hvor henvisningen skal sendes. Etter at diagnose er stilt, er det behov for nødvendig behandling og oppfølging. Både spesialisthelsetjenesten
og kommunen har ansvar og oppgaver i videre
oppfølging av barnet. Det er viktig med klare
ansvarslinjer og samarbeidsavtaler som gir rask
og forutsigbar hjelp på riktig nivå.
Voksne med udiagnostisert autisme eller
tourette henvises ofte til spesialisthelsetjenesten
med mistanke om uspesifisert psykisk sykdom.
Dette synliggjør viktigheten av god gjenkjenningskompetanse der henvisningen blir vurdert,
slik at nevroutviklingsforstyrrelsen lettere kan bli
identifisert.
Grunnleggende opplæring om diagnosen, og
hva den innebærer, er nødvendig for alle som får
en diagnose, og for deres pårørende. For å oppfylle retten til informasjon og medvirkning er det
behov for forståelig og tilpasset informasjon til
brukere og pårørende.

6.1.1

Fra bekymring til utredning

Tidlig identifisering av nevroutviklingsforstyrrelser gir barnet og familien mulighet for tidlig hjelp.
Det er hovedsakelig barn med forsinket språklig
og kognitiv utvikling som har tydelige symptomer
på autisme i ung alder. Derfor er det ikke mulig å
identifisere alle barn med autisme før skolealder.
Ved tourette debuterer tics oftest i fem–seksårsalderen, men kan også debutere tidligere. Selv
om diagnosen ikke kan stilles med sikkerhet før
symptomene har vært til stede i minst ett år, kan
tics identifiseres tidlig hos noen barn. Barn med
tourette vil også ofte ha andre vansker, for eksempel ADHD, som gjerne debuterer før.
Det vises til kapittel 3 for utfyllende opplysninger om diagnosene.
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Boks 6.1 Eksempel på et fungerende forløp – en forelder forteller
Vår sønn fikk diagnosen barneautisme for to år
4. Koordinering
siden, i en alder av to og et halvt år. Jeg vil
trekke frem fem nøkkelpunkter som har vært
Glenne har vært uvurderlig med hensyn til å
avgjørende for at det har fungert så bra.
koordinere de ulike instansene. De tok kontakt
med barnehage for å tilrettelegge EIBI-programmet. De koordinerte med kommunen for å
1. Barnehage – tidlig oppdaging
få på plass de nødvendige vedtak. På under to
uker hadde kommunen på plass vedtak om nødVi foreldre forsto ikke tegnene. Heller ikke
vendige ressurser til dedikert assistent og
helsestasjonen eller andre så dette. Tilfeldigvis
spesialpedagog i barnehagen, der de fulgte
begynte det en person i barnehagen med
anbefalingene fra Glenne. Videre koordinerte
spesialkompetanse som så og forsto tegnene.
de oppfølging overfor sykehuset for epilepsiSønnen vår var da nesten to år. Hun iverksatte (i
samråd med oss foreldre) observasjon av PPT,
undersøkelser etc. De vil også være involvert i
overgangen til skole.
og det ble etter noen måneder konkludert med
anbefaling om utredning. Uten denne personen
ville ikke dette blitt oppdaget før på et langt
5. Kjennskap til hvert individuelt tilfelle
senere tidspunkt, der man ville mistet fordelene
av tidlig igangsetting av tiltak. Barnehagene må
Om et år skal vår sønn begynne på skolen. Overvære nøkkelen til tidlig oppdaging.
gangen er planlagt. Et utrolig viktig poeng her
er at skolen kjenner ham – utfordringene, styrkene og behovene hans. Siden skolestart og
2. Samlet kompetanse på spesialistenhet
andre overganger må tilpasses individuelt til
hver enkelt person med autisme, er det viktig at
Vi flyttet på det tidspunktet til en kommune i
man ikke må starte helt «på nytt» med at alle de
Vestfold, og utredning ble derfor gjort ved
involverte må lære ham å kjenne.
Glenne regionale senter for autisme i Borre.
Første møte var i midten av juni. Utredningen
ble gjennomført raskt, slik at konklusjonen var
Resultat
klar før barnehagestart i august og mulighet for
På det tidspunktet han fikk diagnosen, var han
tidligst mulig oppstart av EIBI. Vi opplever at
nonverbal, hadde tilnærmet null øyekontakt,
Glenne er et senter der det er samlet veldig stor
kunnskap om autisme. De har vært det avgjøviste ingen interesse for andre barn, reagerte
ikke på navnet sitt, var veldig innelukket i sin
rende fundamentet i alt som har skjedd siden.
egen verden og hadde periodevis «meltdowns»
Videre er flere deler av tjenestene samlet ett
der han la seg ned og dunket hodet i bakken. I
sted – utredning, oppfølging, kursing, lege etc.
begynnelsen av EIBI-programmet måtte vi
Vi har et sted å forholde oss til som har god
starte med å forsøke å få ham til å si en lyd – en
oversikt og kunnskap om sønnen vår.
hvilken som helst lyd – som respons på noe han
ønsket. I dag, to år senere, er han i full gang
3. Praktisk oppfølging
med å utvikle språket. Han snakker i hele og stadig mer avanserte setninger. Han tar selv initiaSom foreldre er man i lett sjokk og står overfor
tiv til samtaler, spør og svarer. Han leker med
et fullstendig ukjent terreng. Glenne visste nøyandre barn, han har masse øyekontakt, er veldig
aktig hva som burde skje videre, og la opp en
sosial og tilstedeværende. Han har ikke lenger
plan for dette. De la opp et detaljert, konkret
«meltdowns». Hele hans væremåte har endret
EIBI-program, med utgangspunkt i utredningen
seg, og han er tydelig mer tilstedeværende og
de hadde foretatt. De har videre vært involvert
oppmerksom på omgivelsene.
hele veien i gjennomføringen av programmet,
med møter hver annen uke med barnehagen og
Kilde: Innspill til utvalget fra en forelder.
oss foreldre. Glenne har også stått for kursing
av ansatte i barnehagen i EIBI-programmet.
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Tidlig identifisering og innsats
Det har de siste årene vært en betydelig økning i
andelen barn med autismediagnose i alle aldersgrupper. Økningen har vært spesielt stor blant de
yngste barna, med en dobling i aldersgruppen to
til fem år, jf. kapittel 3.4.1. Dette kan tyde på at
helsetjenestens evne til å identifisere barn med
autisme tidlig er bedret. Det er imidlertid store
fylkesvise forskjeller i andelen barn som er diagnostisert med autisme. Mye tyder på at en del
ikke oppdages eller får diagnosen sent, spesielt
gjelder dette jenter. Dette kan ha sammenheng
med at fagpersoner i kommunene ikke har tilstrekkelig kompetanse til å fange opp barna og
henvise videre. I innspill til utvalget vises det til at
det ofte er en «vente-og-se-holdning» i tjenestene
når bekymring har oppstått.
Antallet barn som har blitt diagnostisert med
tourette, har vært stabil de siste årene, jf. kapittel
3.4.2. Diagnosen stilles imidlertid ofte flere år
etter at tics har debutert. Det ser dermed ikke ut
til å ha skjedd noen bedring med hensyn til tidlig
identifisering over tid. Det kan tyde på at det er
behov for mer kunnskap om tourette og tics-tilstander hos ansatte i de kommunale tjenestene.
«Har forstått at tourette er noe man har lite
kunnskap om, men jeg opplever at helsevesenet (også spesialisthelsetjenesten) ikke en
gang har grunnleggende kunnskap.»
Kilde: Innspill til utvalget fra en forelder.

Familienes første møte med de kommunale tjenestene er ofte ved hjemmebesøk fra helsestasjonen syv til ti dager etter fødsel. Nasjonal faglig
retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten anbefaler at barnet deretter følger et
standardisert helsestasjonsprogram med 14 konsultasjoner fra null til fem års alder (Helsedirektoratet, 2017a). Helsestasjonstjenesten står i en særstilling ved at den har kontakt med de aller fleste
barn, også barn som ikke er i barnehage. Tall fra
Statistisk sentralbyrå viser at 99 prosent av alle
barn var i kontakt med helsestasjonen i løpet av
første leveår i 2018. Ved to–tre års alder har 96
prosent av barna fullført helseundersøkelse ved
helsestasjonen. Tilsvarende tall for fireåringer er
95 prosent (Statistisk sentralbyrå, 2019a). Innspill
til utvalget fra foreldre og fagpersoner tyder på at
helsestasjonen har et uutnyttet potensial for å
avdekke nevroutviklingsforstyrrelser hos barn.
I den nasjonale faglige retningslinjen nevnt
ovenfor understrekes viktigheten av å undersøke
barns utvikling og oppdage avvik tidlig. Det gis
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imidlertid lite konkret veiledning i hvordan dette
skal gjøres. Det anbefales ikke spesifikke verktøy til bruk i kartleggingen. Utvalget har fått tilbakemelding om at retningslinjen burde gitt mer
konkret veiledning i hvordan barns utvikling
skal undersøkes. Retningslinjen inneholder ikke
noen eksplisitt beskrivelse av symptomer på
nevroutviklingsforstyrrelser, men typiske symptomer på autisme og ADHD er beskrevet i bakgrunnskapitlet i retningslinjen. Tourette er ikke
nevnt.
Skolehelsetjenesten har de samme formålene
som helsestasjonen for barn. Tjenesten har ansvar
både for individrettet oppfølging av barn og unge
og for systemrettet samarbeid med skolen for å
sikre et godt fysisk og psykososialt miljø. Tjenesten har et standardisert tiltaksprogram med
tre konsultasjoner med elevene gjennom skoleløpet, hvorav én med foreldrene. I tillegg skal
helsesykepleiere være jevnlig til stede på skolen
for å tilby oppfølging til elever som trenger det.
Helsestasjonen og skolehelsetjenesten er pliktig til å samarbeide med tjenester som barnevernet, koordinerende enhet, fastlege og tannhelsetjenesten. Videre bør det være systemrettet samarbeid med barnehager og skoler (Helsedirektoratet, 2017a).
En forutsetning for å kunne identifisere og
følge opp barn med sammensatte behov er at det
finnes rutiner, kompetanse og tilstrekkelige ressurser til å følge den nasjonale retningslinjens
anbefalinger. Statens helsetilsyn har tidligere
avdekket uklare ansvarsforhold, manglende avtaler og mangelfulle samarbeidsrutiner mellom
helsestasjonen og fastleger i mange kommuner.
Når kommuner ikke etterlever de krav som regelverket stiller, øker risikoen for at utviklingsforstyrrelser, sykdom og dårlige oppvekstsvilkår ikke
blir oppdaget. Tilsynet viste også at helseundersøkelser ble utsatt eller slått sammen, noe som er
særlig uheldig for barn som trenger tidlig og tett
oppfølging (Statens helsetilsyn, 2016).
Det er gjort lite forskning på virksomheten
ved helsestasjoner og i skolehelsetjenestene,
blant annet fordi data fra tjenestene ikke er tilgjengelig til forskningsbruk. Det er derfor ikke kjent
hvor omfattende problemene med manglende
gjenkjenning er, og heller ikke eventuelle årsaker
til dette. Data fra helsestasjoner og skolehelsetjenesten skal for øvrig inngå i det nyopprettede
Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)
(Helsedirektoratet, 2019b). Dette vil gi et bedre
grunnlag for forskning.
Et forslag om endring i forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i
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helsestasjons- og skolehelsetjenesten ble sendt
på høring i november 2019 (Regjeringen.no,
2019b). Forslaget innebærer at helsestasjons- og
skolehelsetjenesten kan gi nødvendig behandling og oppfølging for lettere psykiske og somatiske tilstander og gis et større koordineringsansvar. Det er vist til at 5–8 prosent av barn og
unge har behov for tjenester fra flere sektorer
og/eller nivåer samtidig, og at de har behov for
et fast kontaktpunkt. Både fastlegen og helsestasjons- og skolehelsetjenesten kan være et slikt
kontaktpunkt.
Det har de siste årene kommet flere statlige
initiativer for tidlig innsats i kommunene, blant
annet Bedre tverrfaglig innsats (BTI) (Helsedirektoratet, 2019a) og 0–24-samarbeidet, som skal
styrke tverretatlig samarbeid (Departementene,
2019). Formålet er at tjenestene skal kunne identifisere og sette inn nødvendige tiltak for utsatte
barn og familier så tidlig som mulig. Det er usikkert om disse programmene også bidrar til at
barn med utviklingsforstyrrelser blir oppdaget tidligere. Det er imidlertid sannsynlig at slikt systematisk tverrfaglig samarbeid også kommer utvalgets grupper til gode.
Fireårskontroller i barnehagene har vært gjennomført som et forsøksprosjekt for å styrke tidlig
innsats. Erfaringene fra prosjektet understøtter at
det er behov for et systematisk samarbeid mellom
alle relevante tjenester rettet mot barn, unge og
deres foreldre i tråd med intensjonen i 0–24-samarbeidet (Helsedirektoratet, 2019c). Et slikt samarbeid må være forankret i kommunenes planverk
og ledelse. Stortingsmeldingen om tidlig innsats i
barnehage og skole (Meld. St. 6 (2019–2020)),
inneholder forslag om å utrede muligheten for en
ny støttetjeneste herunder mulighet for større
samordning av PPT og helsestasjons- og skolehelsetjenesten, jf. kapittel 6.2 og kapittel 8.1.
Identifisering i voksen alder
Noen får diagnosen autisme eller tourette først i
voksen alder. Det er ikke kartlagt hvordan
autisme utredes og diagnostiseres hos voksne i
Norge, og kvaliteten på diagnostikk og dokumentasjon er heller ikke undersøkt. Utvalget har møtt
mange brukere som har hatt langvarig kontakt
med helsetjenesten uten at vanskene ble gjenkjent
som symptomer på diagnosene. Spesielt gjelder
dette for jenter og kvinner og de med mindre tydelige symptomer. Mange utvikler ofte betydelige
psykiske tilleggslidelser, og diagnosene stilles
gjerne i forbindelse med at de utredes for annen
psykisk sykdom.

En kvinne med autisme har delt følgende erfaringer med utvalget:
«Jeg er nå 52 år gammel og jeg har hatt
autismediagnose i 6 måneder. Jeg har hatt
samme fastlege i minst 15 år og har vært til
minst 5 ulike psykologer fordi jeg har slitt med
diffuse kroppslige og psykiske plager siden jeg
var barn. Det var meg selv, etter ett års samtaleterapi hos en meget dyktig psykolog som til
slutt ba om utredning og fikk en diagnose.
Ingen av de andre (selv ikke den siste psykologen) oppdaget at jeg er typisk autistisk
kvinne. Selv etter diagnosen viste det seg at
psykologen som selv jobber med barn og unge
med autismediagnose ikke visste omtrent noe
om voksne, kvinnelige autister.
Fordi jeg ikke ble oppdaget tidligere har jeg
pådratt meg alvorlig panikkangst og gjentakende depresjoner, samt invalidiserende
utmattelse. Nå venter jeg på å få lov til å søke
uføretrygd. Jeg er spent på om det går greit
eller om jeg også må kjempe mot nav. Poenget
og innspillet mitt er at legen min burde ha plukket opp symptomene, alle psykologene burde
ha plukket opp symptomene og det mye tidligere enn det jeg selv gjorde.
Oppdag oss damene tidligere og legg til
rette i mye større grad enn det som blir gjort i
dag.»
I en brukerundersøkerundersøkelse utført av
NevSom og Norsk Tourette Forening oppga
voksne med tourette at det hadde tatt gjennomsnittlig 11 år fra symptomene debuterte til de fikk
diagnosen (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, 2019).
Mange fortalte om gjennomgående lav kjennskap
til tourette både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
NAV kommer også i kontakt med voksne som
enda ikke har fått diagnostisert sin nevroutviklingsforstyrrelse. I en kartleggingsundersøkelse av helse- og omsorgstilbudet til voksne
med habiliteringsbehov, rapporterte kommuner
at flere med lettere psykisk utviklingshemming
eller autisme først ble identifisert når de ikke var i
stand til å fullføre utdanning, komme seg i jobb,
sørge for bolig eller på annen måte ivareta egne
behov (Rambøll, 2017). NAV er i slike tilfeller ofte
instansen som identifiserer behovet for utredning.
Fastlegen har da en viktig rolle. Tilbakemeldinger
fra kommuner er imidlertid at kompetansen hos
fastlegene er svært varierende på dette området
(Rambøll, 2017).

NOU 2020: 1
Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

6.1.2 Henvisning og utredning
Når bekymringen først er oppstått, må den følges
opp videre. Lege, psykolog og barneverntjenesten
kan henvise til spesialisthelsetjenesten.
Henvisningen må inneholde tilstrekkelig
informasjon til at spesialisthelsetjenesten kan
foreta en forsvarlig vurdering. Nasjonal veileder
for henvisninger til spesialisthelsetjenesten beskriver nærmere hva en henvisning skal inneholde.
Dersom en annen enn legen henviser, bør henviser samarbeide med fastlege eller annen lege
for å sikre at viktig informasjon om både somatisk og psykisk helsetilstand er beskrevet (Helsedirektoratet, 2019d). Riksrevisjonen har dokumentert at henvisninger til spesialisthelsetjenesten ofte er mangelfulle, og at det er store
variasjoner mellom kommuner, fastleger og
andelen innbyggere som henvises til spesialisthelsetjenesten hvert år (Riksrevisjonen, 2018).
Dette er i samsvar med innspill utvalget har mottatt.
Det er iverksatt flere tiltak for å bedre kvaliteten på henvisninger. I Pakkeforløpet for psykiske
lidelser – barn og unge (Helsedirektoratet, 2019e)
gis det detaljerte beskrivelser av god henvisningspraksis. Det foreslås blant annet å opprette
et felles forum med kommunale tjenester og
psykisk helsevern som kan bidra til bedre og
riktigere henvisninger. Et slikt forum kan også
bidra til bedre kunnskap om andre aktørers
tjenester og tilbud og til gjensidig kompetanseoverføring.
Prioriteringsveiledere
Prioriteringsveiledere er et hjelpemiddel for å ta
stilling til om en pasient som er henvist, har rett
til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Veilederne skal bidra til at rettighetsvurderingen av «like» pasienter er uavhengig av
klinisk fagområde, hvor i landet pasientene bor,
og hvilket sykehus de henvises til (Helsedirektoratet, 2019f).
Aktuelle veiledere som gjelder helsehjelp i
spesialisthelsetjenesten til personer med autisme
og tourette, er:
– Prioriteringsveileder psykisk helsevern for
barn og unge
– Prioriteringsveileder psykisk helsevern for
voksne
– Prioriteringsveileder habilitering av barn og
unge i spesialisthelsetjenesten
– Prioriteringsveileder habilitering av voksne i
spesialisthelsetjenesten
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Boks 6.2 Inntaksmøter i bydel
Et eksempel på samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene er initiert av Nic
Waals Institutt ved Lovisenberg sykehus i Oslo,
det såkalte inntak ute. Klinikken holder
regelmessige inntaksmøter med bydelene i sitt
opptaksområde. På inntaksmøtene drøftes henvisninger som allerede er sendt. Helsestasjoner
og barnevern kan diskutere barn som de vurderer å henvise. Det er ikke foretatt noen formell evaluering av denne samarbeidsformen.
Deltagerne mener imidlertid det gir bedre
koordinering, bedre henvisninger og bedre
overføring av kunnskap mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Samarbeidet styrker bydelens koordinatorfunksjon, ikke
bare for barn som søkes inn til psykisk helsevern, men også for pasienter som trenger god
forankring ved utskriving fra klinikken.
Kilde: Presentasjon av klinikksjef Anne-Stine Meltzer, Nic
Waals Institutt, på utvalgsmøte 10. april 2019.

Det påpekes i prioriteringsveilederen for habilitering av barn og unge at helseforetakene har ulik
arbeidsfordeling mellom det psykiske helsevern
og habilitering når det gjelder ansvar for utredning, diagnostikk, behandling og habilitering av
barn og unge med autisme. Videre angir prioriteringsveilederne at barn og unge med lett eller
moderat psykisk utviklingshemning og samtidig
psykisk lidelse som hovedregel skal ha sitt tilbud i
psykisk helsevern. De med alvorlig utviklingshemming skal behandles for psykiske lidelser i
habiliteringstjenesten med bistand fra psykisk
helsevern ved behov.
Prioriteringsveilederen for psykisk helsevern for voksne har ikke et eget kapittel om
autisme, men slår fast at personer med autisme
kan ha rett til helsehjelp i psykisk helsevern.
Tourette er omtalt i prioriteringsveilederen for
psykisk helsevern for barn og unge. Voksne med
tourette er ikke omtalt særskilt i noen prioriteringsveileder.
Utredningsfristen for barn er 12 uker for
autisme og 13 uker for tourette, mens fristen for
voksne med autisme er 16 uker, i henhold til de
aktuelle prioriteringsveilederne. Det er presisert
at individuelle forhold som gjør tilstanden mer
alvorlig, kan endre rettighetsstatusen eller fristen
i det enkelte tilfelle.
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Aktuelle tjenester i spesialisthelsetjenesten
Etter inntaksvurdering i spesialisthelsetjenesten
får personer med tourette og autisme videre oppfølging i følgende tjenester:
– Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
(BUP) har ansvar for å utrede og behandle
barn og ungdom i alderen 0–18 år ved mistanke om psykiske lidelser.
– Distriktspsykiatrisk senter (DPS) har hovedansvaret for det generelle tilbudet innen psykisk
helse og rusmiddelavhengighet og gir i hovedsak et tilbud til voksne.
– Habiliteringstjenesten for barn og unge
(HABU) har ansvaret for barn og unge mellom
0 og 18 år med medfødt eller tidlig ervervet
funksjonsnedsettelse og/eller utviklingsforsinkelser/utviklingsforstyrrelser.
– Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO) har
ansvaret for pasienter over 18 år med medfødte
eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser av
komplisert eller sammensatt karakter. Pasientene kan ha flere diagnoser og funksjonsnedsettelser.
– Nevrologiske avdelinger kan få henvist personer med tourette for utredning og behandling.
Veileder for poliklinikker i psykisk helsevern for
barn og unge (Helsedirektoratet, 2008) gir anbefalinger om kompetansesammensetningen i poliklinikk. Grunnbemanningen har tradisjonelt bestått
av psykolog, pedagog, sosionom og lege. Andre
faggrupper med relevant kompetanse som nevnes
i veilederen, er eksempelvis fysioterapeut og/eller
klinisk ernæringsfysiolog. Alle medarbeidere i
psykisk helsevern for barn og unge skal ha grunnleggende kunnskap om normalutvikling og skjevutvikling samt psykiske lidelser hos barn og unge.
Videre må alle ha nødvendig kompetanse i utredning og behandling innenfor sitt fagområde samt i
tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.
Det følger av Veileder for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (Helsedirektoratet, 2019g) at det er fordelaktig om habiliteringstjenestene er bredt tverrfaglig sammensatt, med medisinsk, psykologisk, sosialfaglig,
spesialpedagogisk og miljøterapeutisk kompetanse. Det er behov for spesialisert fagkompetanse innen et vidt spekter av temaer og områder,
som
– utredning og diagnostisering ved indikasjon på
utviklingshemming og atferdsavvik
– symptomer og atferdsmønstre ved en rekke
ulike syndromer
– autismespekterforstyrrelser

–
–
–
–

sjeldne tilstander og alvorlig funksjonsnedsettelse
differensialdiagnoser og samsykelighet
forebygging av bruk av tvang og makt
utforming av tiltak som innebærer bruk av
tvang og makt

Autisme
Hvordan ansvaret for utredning, diagnostisering
og oppfølging av autisme er plassert i helseforetakene, varierer. Utvalget har kartlagt organiseringen med bistand fra de regionale kompetansemiljøene for autisme, tourette og ADHD, som er
nærmere omtalt i kapittel 6.9.2. Kartleggingen
viser at
– i flertallet av helseforetakene har habiliteringstjenestene ansvaret for pasienter med autisme
og utviklingshemming, mens psykisk helsevern har ansvaret for pasienter med autisme
med normal kognitiv fungering
– i noen helseforetak er alt ansvaret for utredning og diagnostikk for pasienter med autisme
lagt til det psykiske helsevernet, mens alt
ansvaret for behandling og oppfølging er lagt til
habiliteringstjenestene
– enkelte helseforetak har samlet ansvaret for
alle med autisme i en egen enhet
– tjenestene til barn og tjenestene til voksne kan
være organisert ulikt innad i det enkelte helseforetak
Innspill til utvalget viser til at dagens organisering
av spesialisthelsetjenesten er uoversiktlig. Det er
vanskelig for pasienter, pårørende og fagpersoner å
vite hvem som har ansvar for hvilke deler av helsehjelpen og hvordan pasientforløpet fra utredning
og diagnostisering til behandling og oppfølging/tiltak er organisert. Mange forteller at de opplever å
falle mellom to stoler og å bli sendt rundt mellom
ulike enheter. Dette resulterer i at utredningen tar
lang tid, og at tiltak lar vente på seg.
Diagnosen utviklingshemming stilles på grunnlag av en samlet vurdering av kognitive ferdigheter og evnen til å mestre dagligdagse aktiviteter. Kognitive ferdigheter blir målt med standardiserte intelligenstester, mens evnen til å mestre
dagligdagse aktiviteter blir kartlagt systematisk ut
fra forventede ferdigheter hos jevnaldrende
(Helsedirektoratet, 2019h). Utviklingshemming
forutsetter en IQ under 70. Hos barn med autisme
er resultatene av evnetester ofte upålitelige, fordi
barna kan samarbeide dårlig og har kommunikasjonsvansker som gjør at de ikke er testbare.
Videre er det vanlig at nonverbal intelligens hos
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barn med autisme er høyere enn verbal intelligens
(Joseph, Tager-Flusberg og Lord, 2002). Hvis nonverbal IQ ligger innenfor normalområdet og verbal IQ ligger under normalområdet, er det problematisk å avgjøre om barnet er utviklingshemmet.
Mange barn med autisme har en betydelig økning
i IQ fra førskolealder til skolealder, sannsynligvis
fordi forutsetningene for læring blir vesentlig
bedre når språkutviklingen først kommer (Flanagan mfl., 2015). Mange vil derfor «vokse seg ut
av» sin utviklingshemming. IQ er heller ikke alltid
et godt mål på fungering i dagliglivet. For eksempel er det vist at et stort gap mellom nonverbal og
verbal IQ er forbundet med mer uttalte autismesymptomer, også når gjennomsnittlig IQ er høy
(Joseph, Tager-Flusberg og Lord, 2002). Disse
barna kan derfor ha stort behov for tverrfaglig
hjelp.
I innspill til utvalget beskrives todelingen av
ansvaret for autismegruppen basert på kognitiv
fungering som kunstig og problematisk. Personer
sluses inn i ulike typer spesialisthelsetjenester på
grunnlag av testresultater som ofte er usikre, og
som ikke nødvendigvis sier noe om hva slags
hjelpebehov personen har. Utvalget har fått innspill om at ulik kompetanse i de to tjenestene er til
hinder for likeverdige tjenester. Habiliteringstjenesten har som regel god medisinsk kompetanse, men mangler ofte psykiatere og psykologer.
Bildet er imidlertid ikke entydig. I en nasjonal
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kartlegging av habiliteringstjenester til voksne
etterlyste ledere bedre tilgang til leger. De viste til
at det ofte blir benyttet innleide leger og at disse
kan mangle habiliteringskompetanse. Videre etterlyste lederne fagpersoner som psykologer, vernepleier ergoterapeut, fysioterapeut og fagkonsulenter (Offersnes mfl., 2018). I det psykiske helsevernet er det god psykiatrisk kompetanse, men
ikke alltid tilstrekkelig medisinsk kompetanse.
Der BUP og DPS har ansvaret for tilbudet til utvalgets grupper, kan det være vansker med å utvikle
god og stabil kompetanse fordi pasientgrunnlaget
kan være lavt.
En norsk studie fra 2013 viste at 29 somatiske
sykehus og 102 BUP-enheter hadde barn og ungdom registrert med autismediagnoser som pasienter (Surén mfl., 2013b). Det er ikke alle disse
enhetene som driver utredning og diagnostikk,
men tallene indikerer likevel at ansvaret er spredt
på mange enheter. Mange av enhetene har færre
enn ti registrerte pasienter med autisme i året
(Surén mfl., 2013b). På landsbasis finnes det,
ifølge utvalgets kartlegging, minst syv spesialiserte autismeteam som tar hånd om personer i
hele autismespekteret, uavhengig av tilleggsdiagnoser. Autismeteamene er ulikt organisert og
dimensjonert. På tross av variasjon sikrer
autismeteam tilgang på personell med tverrfaglig
fagkompetanse og erfaring samt spesialisert klinisk kompetanse til en pasientgruppe med store

Tabell 6.1 Spesialiserte autismeteam
Helseforetak

Autismeteam

Alder

St. Olavs hospital

Autismeteamet
ved Trondsletten
habiliteringssenter

Alle 0 – 6
Habilitering Andre-/tredjelinje1
Over 6 år: ved
henvisning fra BUP

Nordlandssykehuset

Autismeteamet
i Nordland

0 –18

BUP

UNN

Autismeteamet
i Tromsø

0 –18

Habilitering Andrelinje

Helse Bergen

Autismeteamet
i Bergen

0 –18

BUP

Tredjelinje

Helse Stavanger

Autismeteamet 0 – 6

0–6

BUP

Tredjelinje

Sykehuset Telemark

Seksjon for autisme- 0 –18
spekter-forstyrrelser

BUP

Tredjelinje

Helse Vestfold

Glenne regionale
senter for autisme

Egen enhet

Andrelinje

1

Alle

Tredjelinjetjenester mottar kun henvisninger fra annen spesialisthelsetjeneste.

Organisering

Linje

Tredjelinje, men tar
henvisninger fra
primærhelsetjenesten
for barn under seks år
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individuelle variasjoner og deres familier i de
ulike helseforetakene. Alle autismeteam driver
utstrakt ambulant virksomhet. Kunnskap, kompetanseheving og utforming av tiltak skjer lokalt i et
samspill med familie og kommunale tjenester.
Ofte må autismeteam samarbeide med ulike for-

valtningsnivåer i en kommune for å kunne
utforme individuelle tiltak. En oversikt over disse
teamene er gitt i tabell 6.1.
Utvalget erfarer at autismeteamene får gjennomgående gode skussmål fra brukere og pårørende. De blir også beskrevet som verdifulle res-

Boks 6.3 Autismeteamet ved Nordlandssykehuset HF
sykehuset HF og Helgelandssykehuset HF.
Autismeteamet ble etablert i 1988 som et spesiaVernepleier, barnevernspedagog og førskolelisert fagteam i tredjelinjetjenesten for barn og
lærer har spesialisert kompetanse og et særskilt
unge med autisme og deres familier. Autismeansvar for å gjennomføre intervensjonen.
teamet mottar hvert år mellom 80 og 90 nye henBehandling 7–18 år: Første fase etter henvisvisninger for utredning og behandling. Pasienning er innhenting av informasjon gjennom karttene blir henvist fra lokal spesialisthelsetjeneste
legginger, observasjoner og intervjuer av pasitil autismeteamet etter en somatisk og psykiaent og nærpersoner. Tverrfaglig gjennomgang
trisk grunnutredning. Teamet er tverrfaglig
og analyse av informasjon danner grunnlaget for
sammensatt med ti fagstillinger: tre verneanbefaling av individuelle tilpasninger og tiltak.
pleiere, to barnevernspedagoger, en førskoleTo vernepleiere og en barnevernspedagog samlærer, tre psykologer/psykologspesialister og
arbeider med psykologspesialister og pediater/
lege med spesialitet innen pediatri og barne- og
barnepsykiater for å sikre rett behandling.
ungdomspsykiatri.
Fagdag: Etter at en autismediagnose er satt,
Arbeidsmodell: Autismeteamet driver en
innkaller autismeteamet familie, aktuelle komutstrakt ambulant virksomhet. Tjenestene
munale instanser og henviser til fagdag. Hensikutøves i stor grad hjemme hos familien og hos
involverte kommunale tjenester. Arbeidsmetoten med denne dagen er å etablere et felles
kunnskapsgrunnlag med bakgrunn i kartlegginden kan beskrives som nettverksorientert og
undervisningspreget veiledning. Nært samger og diagnose. Med bakgrunn i behov som
arbeid med hjemmet, foreldre, søsken og komfremkommer på fagdagen, formulerer Autismemunale instanser er vektlagt både i arbeidet
teamet tjenester og oppgaver i en behandlingsmed diagnostisering, kartlegging av ferdigheter,
plan sammen med pasient og foresatte.
opplæring og behandling.
Foreldrekurs: Etter at et barn har fått en diagAutismeteamet disponerer en egen leilighet
nose innen autismespekteret, får foreldrene tilder det tilbys inntil fem dagers opphold for famibud om lærings- og mestringskurs. Kurset går
over to dager. Fem til åtte foreldrepar deltar på
lier og andre viktige nærpersoner rundt det
enkelte barn. Dette muliggjør et intensivt opphvert kurs. Hovedtemaet for disse to dagene er
gjennomgang og forståelse av diagnose(r), tillegg med testing, observasjoner, utprøving av
metodikk og opplæringsprogrammer samt prakrettelegging og rettigheter. Sentralt for kurset er
at foreldrene forteller og deler erfaringer.
tisk rettet opplæring av nærpersoner.
Konsultasjonsteam: Autismeteamet har også
Forskning og fagutvikling: For å sikre fagutet konsultasjonsteam som har månedlige møter
vikling har ansatte i Autismeteamet gjennomført
via Skype. Pediater/barnepsykiater, to psykologto levekårsundersøkelser, samt kartlagt psykiske lidelser hos barn/unge. Det er også innspesialister og vernepleier møter behandlere
hentet data fra miljøterapeutisk søvnbehandling,
ved lokal spesialisthelsetjeneste og bistår med
gruppebehandling og foreldreveiledning. I tilfaglige vurderinger før pasient henvises. Konsullegg samarbeider autismeteamet med fagnetttasjonsteamet bistår døgnavdelingene ved Nordverk i egen helseregion, deltar i flerregionale
landssykehuset HF med observasjon og faglige
fagnettverk og bidrar med data til forskning og
vurderinger.
fagutvikling.
Behandling 0–6 år: Foreldre og kommuner
med ansvar for barn i alderen 0–6 år med
Kilde: Korrespondanse mellom utvalgets sekretariat og
autisme anbefales og tilbys Early Intensive
Nordlandssykehuset HF, oktober 2019.
Behavioral Intervention (EIBI) ved Nordlands-
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surser av samarbeidende fagpersoner. Blant annet
fremheves følgende fordeler:
– ansvar for helhetlige utredninger som omfatter
autisme og tilleggsvansker
– ansvar for hele pasientforløpet, både utredning, diagnostikk og oppfølging
– høy kompetanse som følge av at de møter
mange brukere (mengdetrening)
– ambulante tjenester. Teamene i Nord-Norge er
også langt fremme i bruk av telemedisin for å
kunne jobbe ambulant uten å måtte reise svært
mye
– utstrakt kursvirksomhet overfor fagpersoner,
brukere og pårørende
Utvalget er imidlertid gjort kjent med at enkelte
autismeteam opplever nedskjæringer, omorganiseringer og kapasitetsproblemer, og at de har
utfordringer med å møte behovet for utredning,
god nok oppfølging, familieveiledning og veiledning til kommunale instanser.
I områder som ikke har spesialiserte autismeteam, har flere helseforetak etablert egne nevropsykiatriske team innad i sine BUP- og DPS-enheter. Teamene bistår generalistteamene i sine enheter med utredning og diagnostikk.
Tourette
Det finnes ingen spesialiserte kliniske enheter for
tourette i Norge. Barn og unge med tourette utredes i BUP. Voksne med tourette utredes oftest i
psykisk helsevern eller ved nevrologiske
avdelinger. I innspill til utvalget trekkes det frem
utfordringer knyttet til at ansvaret for utredning
og behandling av tourette hos voksne i dag ikke
ligger til DPS. Tourette er som tidligere nevnt
ikke omtalt i pritoriteringsveilederen for psykisk
helsevern for voksne. Det er av den grunn uklart
hvem som har ansvaret for denne gruppen.
Utredning og diagnostikk
Diagnostisering av nevroutviklingsforstyrrelser er
basert på symptomkriterier. Dermed vil diagnostiseringen alltid være basert på klinisk skjønn.
Nasjonale faglige retningslinjer utarbeides for
å hindre uønsket variasjon og sikre god kvalitet i
tjenestene. De skal også bidra til helhetlige pasientforløp og er særlig relevante der hvor det er
faglig uenighet innen et fagområde. Det er Helsedirektoratet som utgir nasjonale faglige retningslinjer (Helsedirektoratet, 2019i). Det er ikke utarbeidet noen nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, behandling eller oppfølging for verken
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autisme eller tourette. Fagmiljøer har i innspill til
utvalget gitt uttrykk for at det er behov for dette
for begge diagnosegrupper for å sikre likebehandling og god kvalitet i tjenestene.
Diagnostisering av autisme
Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD,
Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst
RHF har utviklet en regional retningslinje for
utredning og diagnostisering av autisme (Helsebiblioteket, 2019), jf. kapittel 3.1.6. Denne er tilgjengelig for alle helseforetakene. Undersøkelser
viser at det store flertallet av autismeutredninger
hos barn gjennomføres i tråd med disse retningslinjene, og at de aller fleste autismediagnosene er
godt dokumentert, jf. kapittel 3.4.1.
Opplæring av fagpersoner i bruk av standardiserte diagnostiske instrumenter for autisme, ADIR og ADOS, jf. kapittel 3.1.6, er etablert i alle
regionale helseforetak. Den utstrakte bruken av
instrumentene tyder på at opplæringstilbudet er
godt tilgjengelig. Dette har ikke forhindret at det
er store fylkesvise forskjeller i andelen barn med
autismediagnoser, som vist i kapittel 3.4.1. Det er
usikkert hvorfor disse forskjellene oppstår. En
sannsynlig forklaring er at mange tilfeller av
autisme ikke oppdages eller oppdages sent. Fagpersonene trenger også mengdetrening for å gjenkjenne symptomene og opparbeide og vedlikeholde kompetanse. Det finnes ingen standarder
for hvor stort pasientvolum som skal til for å
ivareta dette i Norge.
Utvalget har fått innspill om uakseptabel lang
ventetid for utredning av autisme, samtidig med at
antall henvisninger av barn øker fra år til år. Fagmiljøer rapporterer også om en betydelig økning
av yngre barn med minoritetsbakgrunn med
autismediagnoser. Hos barn med annen kulturell
bakgrunn kan en utredning være ekstra krevende
på grunn av annet språk og kultur.
Halvparten av voksenhabiliteringstjenestene
har tidligere meldt om manglende kapasitet til
utredning og diagnostisering (Offersnes mfl.,
2018).
Diagnostisering av tourette
Helse Sør-Øst RHF har utviklet en faglig retningslinje for utredning, diagnostikk og behandling av
barn og unge med tourette som brukes i mange
helseforetak (Helse Sør-Øst, 2013), jf. kapittel
3.2.8. Etter at en søknad om utvikling av en nasjonal faglig retningslinje ikke ble imøtekommet av
Helsedirektoratet, har NevSom initiert et arbeid
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med en kunnskapsbasert retningslinje. Denne er
nå under utvikling og forventes ferdigstilt i 2020.
Det er fylkesvise forskjeller i bruk av tourettediagnosen i Norge (Surén mfl., 2019c), jf. kapittel
3.4.2. Kvalitet på utredning og diagnostikk av
tourette har ikke vært undersøkt i Norge. Det er
derfor ukjent i hvilken grad den regionale faglige
retningslinjen anvendes i praksis. Det er heller
ikke kjent hvor godt spesialisthelsetjenesten utreder og behandler psykiske tilleggsvansker hos
personer med tourette.
Anvendelsen av de eksisterende diagnostiske
instrumentene krever ikke bare opplæring, men
også erfaring og må kvalitetssikres for å sørge for
at pasienter blir møtt på samme måte uavhengig av
fagperson og helseforetak. Fagpersonene trenger
også mengdetrening for å gjenkjenne symptomene
og opparbeide og vedlikeholde kompetanse. Det
finnes ingen standarder for hvor stort pasientvolum
som skal til for å ivareta dette i Norge.
Antall tourette-utredninger som gjøres på BUP
og DPS-enheter i Norge, er ikke kartlagt. De
fleste har sannsynligvis få pasienter med tourette
og dermed lite klinisk erfaring med tilstanden.
Dette kan medføre at mange heller ikke har tilstrekkelig kunnskap om tilleggstilstander pasientene kan ha, slik som ADHD og tvangslidelse.
Dette kan feiltolkes som en del av tourette-diagnosen eller ikke fanges opp. Kunnskap om tilleggstilstander og hvordan tilstandene påvirker hverandre, er nødvendig for å kunne gi forsvarlig
helsehjelp ved tourette. Mange brukere og pårørende etterlyser en oppfølging, hvor både tics og
tilleggsvansker tas hånd om. Utvalget har fått
mange innspill fra brukere og pårørende om at
kompetansen om tourette i spesialisthelsetjenesten er for lav. Som ved autisme er det behov
for økt kunnskap om tourette hos jenter.

6.1.3

arbeidsform som involverer pasienten aktivt i
avgjørelser om behandling i helsetjenesten med
hensyn til ulike behandlingsalternativer og fordeler og ulemper ved disse alternativene. Samvalg
har forankring i den norske helsetjenesten blant
annet gjennom Nasjonal helse- og sykehusplan
(Meld. St. 7 (2019–2020)). For å strukturere samtalen brukes gjerne samvalgsverktøy. Helsepersonell skal ta hensyn til pasientens helsekompetanse
og tilpasse kommunikasjonen deretter (Folkehelseinstituttet, 2019c). Det finnes foreløpig ikke
samvalgsverktøy utviklet for utvalgets grupper.
Det er også viktig med forståelse og tilrettelegging for inkludering av den enkelte bruker i
forbindelse med helsehjelpen som blir gitt og i
brukers dialog med fagpersonene. Personer med
autisme har spesielle behov som krever en særlig
forståelse og tilnærming for at de skal bli ivaretatt.
Det er viktig at dette erkjennes (Europarådet,
2009).
I forbindelse med forbedringsarbeid i kommunale tjenester, har Folkehelseinstituttet lagt til
rette for en retningsendring som har fått betegnelsen «Hva er viktig for deg?» (Folkehelseinstituttet, 2019d). Endringen består i at tjenesteytere
ikke lenger spør «Hva er i veien med deg?», eller
«Hva kan jeg hjelpe deg med?» I stedet vil spørsmålet «Hva er viktig for deg?» rette oppmerksomhet og innsats til ressurser for å mestre egen
situasjon. Man legger vekt på innbyggerens egne
ønsker og ressurser for samarbeid mellom tjenestene. Endringen er viktig for å fremme mestring
og øke brukermedvirkning. Mange kommuner
har gjort konkrete endringer i forbindelse med
både tjenestetildeling og utforming i tråd med
retningsendringen som foreløpig er mest knyttet
til eldreomsorgen. Prinsippene passer imidlertid
godt med en satsning på læring og mestring for
utvalgets grupper.

Behandling, oppfølging og habilitering

Mange med nevroutviklingsforstyrrelser har
behov for langvarig tverrfaglig oppfølging og
habilitering etter at diagnose er stilt. Ansvaret for
tjenestene er fordelt mellom de regionale helseforetakene og kommunene. Det er overfor utvalget trukket frem som en utfordring at spesialisthelsetjenester til pasienter i psykisk helsevern
avsluttes raskt, og at det er vanskelig å bli tatt inn i
igjen når nye bekymringer og vansker oppstår.
Brukermedvirkning
Det er et uttalt mål at pasientene skal være aktive
deltagere i helsehjelpen de mottar. Samvalg er en

Kunnskap og egenmestring
Både kommunene og sykehusene har plikt til å
tilby opplæring til brukere og pårørende. Det er
utarbeidet en egen veileder om oppfølging av
pårørende (Helsedirektoratet, 2019k). Innspill
utvalget har mottatt, viser at det er et stort informasjonsbehov når diagnosene er satt, både for
personene selv og for pårørende.
Psykoedukasjon er en behandlingsform hvor
pasienter og deres pårørende får kunnskap og
informasjon om en spesifikk diagnose. Behandlingsformen skal gi realistiske forventninger til
bedring og prognose, informasjon og undervisning om den aktuelle lidelsen. De spesialiserte
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autismeteamene og flere helseforetak har tilbud
om psykoedukasjon. Mange innspill til utvalget fra
brukere og pårørende omhandler mangel på nødvendig psykoedukasjon og lærings- og mestringstilbud tilpasset utvalgets grupper. Dette er også
påpekt i rapporten om tilbudet til personer med
autisme og tourette i spesialisthelsetjenesten som
utvalget har fått gjennomført i regi av Nordlandsforskning, jf. vedlegg 1.
Læring og mestring er aktuelt i alle deler av
helsetjenesten – fra forebygging til rehabilitering. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og
mestring innen helse har som hovedoppgave å
drive forskning, utvikling og formidling relatert
til læring og mestring ved helseutfordringer og
kompetanseheving
innen
helsepedagogikk.
Ansvaret for og drift av lærings- og mestringsvirksomhet ligger til helseforetakene, kommunene og den frivillige sektoren (Mestring.no,
2019). Det finnes lærings- og mestringssentre
over hele landet. Tilbudet henvender seg til personer i ulike livsfaser og med ulike helseutfordringer og er i hovedsak knyttet opp mot
spesialisthelsetjenesten. Det finnes også en
rekke kommunale og interkommunale læringsog mestringssentre. Eksempler på tilbud ved
slike sentre er samtalegrupper, foreldregrupper
og veiledning. For omtale av foreldreveiledning,
se kapittel 6.4.1.
Innspill til utvalget tilsier at opplæringen som
tilbys brukere og pårørende, oppleves som mangelfull og uten en fast overordnet plan for den
enkelte bruker og familie. Dette bekreftes av en
kartlegging i spesialisthelsetjenesten fra 2016,1
som viste at tilbudene ved ulike lærings- og mestringssentre sjelden gis med bakgrunn i pasientforløp eller strategiplaner eller er forankret i ledelsen. Brukerorganisasjonene er ikke involvert. Det
er de ansatte og avdelingene som i stor grad
beslutter hvilke tilbud som gis. Kartleggingen
viste at det var 11 helseforetak som tilbød kurs om
ADHD, tourette og/eller autisme. De fleste av
disse var relatert til ADHD og rettet mot foreldre.
I Nordlandsforsknings rapport, jf. vedlegg 1,
oppga 90 prosent at helseforetaket sjelden eller
aldri tilbyr kurs for foreldre til personer med
tourette, eller at de ikke vet om slike kurs. Dette
stemmer med tilbakemeldinger utvalget har fått.
Tilbudet om kurs til personer med autisme er, så
langt utvalget kjenner til, bedre enn ved tourette.
For autisme er tilbudet til voksne langt dårligere
enn for barn og foreldre. For voksne med tourette
1

Møte med Nasjonal kompetansetjeneste for læring og
mestring innen helse, 27. mai 2019.
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Boks 6.4 Holdninger + kunnskap =
forståelse
Utvalget har fått innspill fra en far til et barn
med tourette, som har utarbeidet en oversikt
over vellykkede tiltak iverksatt av BUP i samarbeid med foreldrene for sønnen på ni år:
– BUP har fulgt opp barnet med psykoedukasjon, legesjekk mv.
– BUP har gjennomført ulike møter på sønnens skole, herunder samarbeidsmøter
med SFO og PPT, informasjon til klassekamerater og skolepersonale samt opplæring til SFO. BUP har også gitt veiledning
til skolen og informasjon om diagnosen på
foreldrekveld, det siste i samarbeid med
foreldrene.
– BUP har hatt opplæring av og veiledet foreldrene samt avholdt informasjonsmøte for
besteforeldre og veiledningssamtale for
søsken.
– Foreldrene har også vært meget aktive
med informasjon til aktuelle fritidsaktiviteter og foreldre som er i kontakt med
barnet. Foreldrene har meget tett kontakt
med lærer og helsesykepleier ved skolen.
Det fremkommer i innspillet at det har medgått betydelig tid og ressurser for både BUP
og foreldrene, samtidig som resultatene har
vært meget positive for barnet – og familien.
Kilde: Innspill til utvalget fra en forelder.

finnes ikke et slikt tilbud etter hva utvalget
erfarer.
Brukerorganisasjonene tilbyr også opplæring
og kurs, ofte på bakgrunn av manglende ressurser og kompetanse i tjenestene. Organisasjonene
tilbyr også jevnlige treff hvor man kan møte andre
med diagnosen eller andre pårørende.
Helsehjelp
Autisme
Aktuelle former for helsehjelp ved autisme, ut
over psykoedukasjon, er atferdsbehandling, miljøterapeutiske tiltak og medikamentell behandling
som beskrevet i kapittel 3.1.8. Disse varierer i
omfang og lengde, avhengig av behov.
Mange barn under fem år har god effekt av
tidlig intensiv intervensjon. Intervensjonen skal
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være individuelt tilpasset den enkelte og kan innbefatte trening i sosiale ferdigheter, kommunikasjon, lek, skoleforberedende aktiviteter mv., jf.
kapittel 3.1.8. Tidlig intensiv intervensjon krever
innsats både fra spesialisthelsetjenesten og barnehage/skole. Om tilbudet er tilgjengelig, vil derfor
avhenge av både helseforetaket og kommunen.
Habilitering i form av den tidlige intensive intervensjonsmetoden EIBI gis som nødvending helsehjelp med grunnlag i pasient- og brukerrettighetsloven. Helsepersonell med spesialkompetanse
innen EIBI gir veiledning og følger opp de ansatte
i barnehagen og foreldrene. Selve treningen skjer
i regi av ansatte i barnehagen, hvor tilbudet og
retten til ekstra ressurser reguleres av barnehageloven. En forutsetning for at barnet skal få nødvendig oppfølging i barnehagen, er vanligvis at
det tilføres ekstra personalressurser. Slike ressurser utløses gjennom vedtak om spesialpedagogisk
hjelp etter barnehagelovens regler og er basert på
en sakkyndig vurdering av PPT. Det forutsetter et
vedtak om at barnet har rett til spesialpedagogisk
hjelp i form av timer med spesialpedagog og/eller
assistenter etter at spesialisthelsetjenesten har
anbefalt slik intervensjon. Utvalget har fått innspill
om at skillet mellom helsetjenestene, barnehageog utdanningssektoren og tilhørende lovverk er
en barriere for å sikre tilbud om tidlige og intensive tiltak i barnehagen. I kommuner hvor barn
ikke får dette tilbudet, opplyser både foreldre og
fagpersoner til utvalget at skillet mellom helse-,
barnehage- og utdanningssektoren er et hinder.
Utvalget har fått innspill om at foreldre opplever at
kommuner ikke følger foreldrenes ønsker og spesialisthelsetjenestens anbefalinger om tidlig intensiv intervensjon. Det opplyses også at klager over
manglende tilbud sjelden fører frem hos Fylkesmannen.
Det er utviklet en norsk fagprosedyre for EIBI
gjennom et flerregionalt samarbeid med utgangspunkt i de fire regionale kompetansemiljøene, jf.
kapittel 6.9.2, forankret i Nordlandssykehuset HF.
I dag tilbys EIBI i mange helseforetak. Det er
imidlertid regionale forskjeller. Utvalget er kjent
med at alle helseforetak i Helse Nord RHF tilbyr
EIBI. I Helse Midt-Norge RHF har de ikke dette
tilbudet. I Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF
tilbyr de fleste helseforetak EIBI.
EIBI og atferdsanalyse er kontroversielt blant
en del fagpersoner og brukere fordi behandlingen
stiller så store krav til barna og familiene, og fordi
målet i så stor grad er å endre barnets naturlige
utvikling (Silberman, 2015). Mange mener man
heller bør tilby opplæring som utnytter barnets
sterke sider og ikke forsøker å «bekjempe» de

Boks 6.5 Tilbakemeldingssystem
og kvalitetsregister for evaluering
av behandlingseffekt
Ved Nic Waals Institutt er det innført et tilbakemeldingssystem og et kvalitetsregister
for å undersøke effekten av behandling på
gruppenivå for alle pasienter. Det innhentes
informasjon om pasienters og foresattes opplevelse av endring i symptomer/fungering og
opplevelse av behandlingsallianse. Pasientene
bes om å møte opp 15 minutter før hver avtalt
konsultasjon for å besvare spørreskjemaer på
iPad. Systemet kommuniserer direkte med
journalsystemet DIPS, slik at terapeutene kan
følge med på utviklingen til den enkelte pasient, i tillegg til at dataene samles på gruppenivå i kvalitetsregisteret. Det er også et
forskningsprosjekt i samarbeid med Regionsenter for barn og unges psykiske helse om
implementering av tilbakemeldingssystemet,
der man blant annet vil se på om det å undersøke effekten av behandlingen i seg selv har
en behandlingseffekt.
Kilde: Foredrag ved klinikksjef Anne-Stine Meltzer, Nic
Waals Institutt, på utvalgsmøte 10. april 2019.

autistiske trekkene (Mottron, 2017). En del av kritikken mot EIBI skyldes også at den atferdsanalytiske behandlingen tidligere var svært rigid og
inngripende i familielivet (Silberman, 2015). Den
nåværende norske fagprosedyren legger stor vekt
på at behandlingen skal integreres i et naturlig
hverdagsliv og bygge på aktiviteter som barnet
liker (Vea mfl., 2019).
Utvalget er kjent med at andre, mer alternative
behandlingsformer også tilbys på markedet av private aktører. Dette er tilnærminger som ikke er
ansett som kunnskapsbaserte eller forankret i
gjeldende behandlingsnormer, og de vil derfor
ikke bli behandlet nærmere her.
Tourette
Fra juni 2016 skal alle regionale helseforetak ha
etablert tilbud om medikamentfri behandling for
pasienter innen psykisk helsevern (Regjeringen.no, 2015).
Ticskontrollerende trening er den mest effektive ikke-medikamentelle behandlingen mot tics.
Det er to atferdsorienterte behandlingsmetoder for

NOU 2020: 1
Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

tics i dag, Habit Reversal Training (HRT) og eksponering med responsprevensjon (ERP). HRT velges
som oftest ved færre tics, mens ERP anbefales ved
mange ulike og kontinuerlige tics. ERP er ikke tilgjengelig i Norge, med noen få lokale unntak. Innspill til utvalget fra fagmiljøer indikerer at ticskontrollerende trening ikke er tilstrekkelig forankret i
helseforetakene når det gjelder hvor og i hvilket
omfang denne behandlingen skal gis. I Helse Vest
har man lagt HRT-behandlingen til OCD-teamene2
som behandler tvangslidelser, ellers i landet gis
behandlingen ved lokal BUP. Mange personer med
diagnosen har imidlertid ikke tilgang til slik
behandling i dag. Spesielt er behandlingen vanskelig tilgjengelig for voksne med tourette.
Tvangstanker og tvangshandlinger kan være
omfattende og plagsomme. Det er viktig også å
utrede og diagnostisere eventuell tvangslidelse,
fordi det er forutsetningen for at personen får tilgang til kognitiv terapi eller annen behandling.
Pasienter med tourette har ofte sammensatte
vansker og behov for langvarig oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Særlig gjelder dette ved
medikamentell behandling. Det finnes ikke medisiner spesielt for å redusere tics. Derfor benyttes
medisiner for andre typer sykdommer som også
har vist seg å ha effekt med hensyn til ticsreduksjon. Legemidler kan ikke gis direkte på blå
resept utenfor godkjent indikasjon. Legen kan
likevel på vegne av pasienten søke Helfo om individuell stønad til legemidler. Det stilles strenge
krav til vitenskapelig dokumentasjon for å få godkjent slike legemidler for individuell refusjon. Det
er et problem at medikamenter som kan redusere
tics, ikke er forhåndsgodkjent for forskrivning
etter blåreseptordningen, selv om medikamentene anbefales i norske og internasjonale retningslinjer. Risperidon, det hyppigst brukte medikamentet for behandling av tics, er ikke godkjent på
individuell refusjon med tics eller tourette som
indikasjon for voksne. Aripiprazol, som er et annet
hyppig brukt medikament, er bare godkjent for
barn under 18 år (NAV, 2019a).
Medisinsk oppfølging
Personer med autisme og tourette har ofte behov
for oppfølging i spesialisthelsetjenesten på grunn
av somatiske og psykiske tilleggsvansker. Utvalget har fått en rekke innspill som peker på at utvalgets målgruppe har et stort og udekket behov for
jevnlig medisinsk oppfølging i spesialisthelse2

For ytterligere informasjon om OCD-teamene vises det til
Helsedirektoratets hjemmesider www.helsedirektoratet.no.
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tjenesten. Det varierer om brukere av habiliteringstjenesten får tilbudt legekontroller. Både
brukere og fagpersoner i habiliteringstjenestene
har pekt på at medisinske og psykiske tilleggsvansker ikke blir håndtert godt nok i spesialisthelsetjenesten. Personer med autisme har
økt risiko for en rekke medisinske tilstander.
Mange har eksempelvis spise- og ernæringsvansker, søvnvansker eller mage/tarm-problemer.
Psykiske tilleggsvansker er hyppig forekommende og kan komme til uttrykk som atferdsvansker. Ved nyoppståtte og økende atferdsvansker bør det vurderes om årsaken skyldes et
medisinsk problem, for eksempel tannsmerter.
Ikke sjelden må pasienten i narkose for å få utført
tilfredsstillende undersøkelse og behandling.
Kommunikasjonsvansker kan øke vanskelighetene ved medisinske vurderinger.
Personer med tourette har ofte behov for
medisinsk oppfølging, grunnet tilleggslidelser og
sammensatte vansker som krever langvarig oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Særlig gjelder
dette ved medikamentell behandling med for
eksempel jevnlige blodprøver, og oppfølging knyttet til mulige bivirkninger. Det er også behov for
oppfølging i forbindelse med at gruppen har forhøyet risiko for hjerte- og karsykdom og forhøyet
selvmordsrisiko.
Kontaktlegeordningen er en viktig rettighet
for utvalgets grupper som kan sikre kontinuitet i
oppfølgingen. Kontaktlegeordningen har som mål
å bedre kvaliteten på pasientbehandlingen og gjelder for pasienter med en alvorlig sykdom, skade
eller lidelse som har behov for behandling eller
oppfølging i spesialisthelsetjenesten av en viss
varighet (Helsedirektoratet, 2016). Kjennskap til
pasienten over tid øker kvaliteten på vurderingene, reduserer stresset for pasienten og vil med
all sannsynlighet øke graden av etterlevelse av
behandlingen (compliance) for denne gruppen.
Døgnplasser
Noen personer med autisme eller tourette kan ha
behov for sykehusinnleggelse/døgnplasser for
vurdering og behandling ved utagering, angst,
aggresjon og/eller annet høyt symptomtrykk.
Slike døgnplasser er nærmest ikke tilgjengelig for
barn og ungdom i dag. Behovet beskrives som
stort helt ned til 8–10 års alder. Mangel på innleggelsesplasser medfører ikke sjelden et behov
for politikontakt og inadekvate løsninger også for
barn. En barnenevrolog fra Oslo universitetssykehus HF som utvalget har vært i kontakt med,
uttalte:

NOU 2020: 1

82
Kapittel 6

Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

«I slike tilfeller kan ofte familien eller andre
ansvarspersoner ikke håndtere saken, siden
pasienten er til fare for sin omgivelse og ikke
minst seg selv. Det kan også være behov for
oppstart av medisinering eller intensiverte
miljøtiltak. Pasienter trenger innleggelse, men
det finnes ingen institusjoner som kan ta imot.
BUP avslår, med begrunnelsen at det ikke er
psykisk sykdom, og barne-/ungdomsavdelinger er ikke rustet til å ta imot slike pasienter.
Dette er uforsvarlig, og det bør derfor opprettes innleggelsesmuligheter for disse aller
sykeste pasientene slik at de kan behandles
adekvat til stabilisering før de blir overført til
førstelinjetjenesten og kommuner.»
Oppfølging i kommunen
Kommunene har plikt til å tilby bestemte helse- og
omsorgstjenester. Retten til helse- og omsorgstjenester fra kommunen tar utgangspunkt i behov
og funksjonsnivå, ikke diagnoser.
I Nasjonal veileder for oppfølging av personer
med store og sammensatte behov (Helsedirektoratet, 2017b) fremgår det at kommunen må sikre et
differensiert tilbud som inneholder funksjonstrening, tilrettelegging og læringstilbud som dekker behovet til kommunens innbyggere. Dette bør
blant annet omfatte
– døgnbasert tilbud i institusjon
– dagtilbud
– tilbud i brukerens hjem
– tilbud integrert i barnehage, skole, dagtilbud
og arbeid
– lærings- og mestringstilbud
– hjelpemidler
De fleste kommuner har en egen organisatorisk
enhet som har hovedansvaret for tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne. I noen kommuner
er tjenestene aldersinndelt, mens andre er organisert i et livsløpsperspektiv. Tjenestenes navn varierer fra kommune til kommune, slik som eksempelvis Bo, aktivitet og avlastning eller Tjenester for
funksjonshemmede. Det ytes flere typer tjenester på
flere arenaer – i hjemmet, i institusjoner og i fritiden. Innspill til utvalget tilsier at det kan være vanskelig å finne frem til rett kommunal tjeneste.
Tverrfaglige team
Primærhelseteam og strukturerte tverrfaglige
oppfølgingsteam er under utprøving som nye
måter å organisere tjenester på som bedre skal
ivareta personer med langvarige og sammensatte

behov (Meld. St. 26 (2014–2015)). Nasjonal helseog sykehusplan (Meld. St. 7 (2019–2020)) trekker
også frem teamorganisering, gjerne på tvers av
spesialist- og kommunehelsetjenester, som et viktig grep for å skape en sammenhengende helseog omsorgstjeneste til personer med sammensatte behov. IKT-løsninger for virtuell samhandling er viktig når fysisk samarbeid ikke er mulig.
De etablerte ACT- og FACT-teamene3 er eksempler på modeller der det gis oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med
alvorlige psykiske lidelser. Dette er team med
ansatte fra kommunen og spesialisthelsetjenesten
med tverrfaglig kompetanse. Evalueringer viser
at brukerne av disse tjenestene opplever bedre
helse, nedgang i bruk av tvang og reduksjon i
antall oppholdsdøgn i psykisk helsevern. Færre
har også alvorlige psykiske og depressive symptomer, og det er en nedgang i forekomsten av
alvorlig selvmordsrisiko og problemfylt bruk av
rusmidler (Meld. St. 7 (2019–2020)).
Veiledning i hjemmet
Det er ofte behov for praktisk veiledning i hjemmet i konkrete situasjoner for familier med barn
med autisme eller tourette. Mange pårørende har
gitt innspill til utvalget om at de savner veiledning
og hjelp til å håndtere problemer som atferdsvansker, spise- og ernæringsvansker og søvnvansker. Disse problemene dominerer ofte hverdagen. Denne type hjelp kan ikke gis på et kontor.
Innspill til utvalget tyder på at kommuner har
vansker med å møte disse behovene, da det krever spesialkompetanse. Veiledning fra spesialisthelsetjenesten er derfor nødvendig. Se øvrig
omtale i kapittel 6.4.1.
Habilitering
Habilitering innebærer å gi brukeren mulighet til å
oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne
gjennom veiledning og opplæring. Et forsvarlig
habiliteringstilbud forutsetter at flere aktører samarbeider både innad i kommunen og mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten. Dette
innebærer at aktører som barnehage, skole, PPT,
helsestasjon, fastlege og habiliteringstjenestene må
samarbeide godt for å yte kvalitativt gode tjenester.
Innspill til utvalget går ut på at det er manglende
sammenheng i tjenestene i kommunen og mellom
kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten.
3

ACT = Assertive community treatment, FACT = Flexible
assertive community treatment.

NOU 2020: 1
Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

En beskrivelse fra en barnelege ved habiliteringstjenesten ved Sørlandet sykehus HF illustrerer viktigheten av tverrfaglig ambulant arbeid:
«Tverrfaglig ambulant arbeid med barn med
autisme som har atferdsvansker er veldig viktig. Det innebærer observasjon av barnet/ungdommen i hjemmemiljø som skole, barnehage
og veiledning til fagpersoner og foresatte, ofte
også i samarbeid med avlastningsinstitusjon og
PPT. Jeg har deltatt på mange slike skolebesøk
og teammøter sammen med vernepleier eller
pedagog. Vi etablerer et lokalt team rundt barnet i samarbeid med foresatte. En slik observasjon er dessuten viktig for meg når jeg skal ta
beslutning om det er grunnlag for atferdsregulerende medisinering. Jeg har flere eksempler
på at denne tilnærmingen gir resultater. Dette
kommer i tillegg til regelmessig legekontroll i
spesialisthelsetjenesten og veiledning gitt av
vernepleier. Kontinuitet i oppfølgingen og tett
kontakt med skole, hjem og førstelinje er en
forutsetning for å lykkes i dette arbeidet.»
I mange store og mellomstore kommuner finnes
egne team eller fagpersoner for oppfølging av personer med habiliteringsbehov. Små kommuner
mangler ofte ressurser til å etablere slike spesialiserte tjenester. Interkommunalt samarbeid er et
alternativ. Utvalget har fått innspill om at slikt
samarbeid kan være tungdrevet.
Tjenester til voksne med habiliteringsbehov
gis som regel i deres eget hjem. Noen bor i
boliger med bemanning hele døgnet. Andre bor i
boliger med tilgang på bemanning i perioder av
døgnet i tillegg til hjemmetjenester. Noen kommuner har ambulerende tjenester særskilt tilrettelagt
for hjemmeboende med habiliteringsbehov. Ellers
ytes tjenestene gjennom kommunens ordinære tilbud. Brukerne kan, dersom vilkårene for dette er
oppfylt, få tjenestene organisert som BPA, jf.
kapittel 6.5.
En kartlegging av helse- og omsorgstjenester
til voksne med habiliteringsbehov viste at kommunene manglet systemer for kartlegging av helsesituasjonen og systemer som sikret kontakt med
fastlege og annen relevant fagkompetanse ved
behov (Rambøll, 2017). Det ble også pekt på at
kommunene i stor grad manglet gode rutiner for å
sikre oppfølging av somatisk og psykisk helse.
Flertallet av kommunene manglet rutiner som sikret at brukerne fikk jevnlig vurdering av helsefaglig personell. Innspill til utvalget fra både brukere
og fagpersoner bekrefter at dette også gjelder
utvalgets grupper.
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Boks 6.6 Interkommunalt
ressursteam i Hallingdal
Kommunene i Hallingdal har etablert et interkommunalt samarbeid om kompetansehevende tiltak innen autismespekterforstyrrelser. Det tverrfaglige ressursteamet består av
to personer fra hver kommune, hvor vernepleier, sosionom, barnevernspedagog, familieterapeut, helsesøster, spesialpedagog, fysioterapeut og PPT er representert.
Kommunene kan henvende seg til teamet
for hjelp i enkeltsaker, kompetanseheving/
kursing av ansatte og veiledning til familier og
personer med autisme. Kompetanseheving i
tjenestene har bestått av kursdager med tema
som autismespekterforstyrrelser, målrettede
miljøarbeidsprosesser, positiv samhandling,
livsfaseoverganger og utfordrende atferd. I tillegg har det blitt gjennomført kurs om tidlig
intervensjon. Ressursteamet har også gjennomført innføringskurs i psykoedukasjon og
foreldreveiledning.
Ressursteamet bidrar til et tettere samarbeid mellom helsesektor og skole og økt
bevissthet om hvilken kompetanse som finnes
i de ulike tjenestene. Ressursteamet har hatt
tett oppfølging fra Glenne regionale senter for
autisme og Seksjonen for utviklingshemming
og autisme (SUA), Vestre Viken HF.
Kilde: Foredrag av konsulent Rita Johnsen, koordinerende
enhet i Hemsedal kommune, på utvalgsmøte 9. april 2019.

Kompetanse
Mange kommuner har utfordringer med å rekruttere og beholde relevant fagpersonell. Andelen
ufaglærte og deltidsstillinger er høy (Rambøll,
2018). Mange kommuner mener at de ikke har tilstrekkelig kompetanse om eller tilbud til personer
med autisme (Rambøll, 2017). I omsorgstjenestene mangler ca. 25 prosent av de ansatte
helse- og sosialfaglig utdanning (Helse- og
omsorgsdepartementet, 2015). Dette påvirker
kvaliteten på tjenestene i kommunen. Sykepleiere
og vernepleiere er blant yrkesgruppene det er
vanskelig å rekruttere (Rambøll, 2018). Utvalget
har inntrykk av at psykologer i kommunene er en
uutnyttet ressurs for utvalgets grupper. Det er
påpekt at kommunene ikke benytter muligheten
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Boks 6.7 Hvorfor blir mor så sinna?
Kompetanseprogrammet Hvorfor blir mor så
sinna? er en del av Oslo kommunes arbeid for
barn og unge med ADHD, autisme og tourette
med fokus på tjenesteutvikling og kompetanse. Programmet er foreløpig gjennomført i
seks bydeler. Målet er at tverrfaglig samhandling skal gi bedre tilrettelagte tjenester og flyt i
behandlingsløpet. Programmet skal bidra til at
ansatte i ulike tjenester i bydelene i Oslo, spesialisthelsetjenesten og NAV skal få kunnskap
om og forståelse for barn, unge og foreldres
dagligliv og hvordan deres ulike fag og tilbud
griper inn i hverandre. Styrket samhandlingskompetanse er et av målene i prosjektet. Unge
voksne med diagnoser innen nevroutviklingsforstyrrelser og pårørende til barn med en slik
diagnose er rådgivere i programmet.
Parallelt med kompetanseprogrammet har
det også blitt igangsatt et tilbud om kursing av
gruppeledere i bydelene, slik at de skal kunne
etablere tilbud om psykoedukasjon i grupper
for barn og unge med autisme. Gruppene har
vært gjennomført i samarbeid med Glenne
regionale senter for autisme og Lærings- og
mestringssenteret ved Oslo universitetssykehus HF. Dette har medført at tre bydeler nå
samarbeider om å gi gruppetilbud til gutter
med autisme.
Kilde: Møte med helseetaten i Oslo kommune 5. november
2018 og korrespondanse mellom utvalgets sekretariat og
helseetaten, november 2019.

til å styrke kompetansen gjennom samarbeid med
psykisk helsevern og habilitering, noe som fører
til lavere kompetanse om blant annet personer
med autisme (Rambøll, 2017).
Kompetanseløft 2020 er regjeringens plan for å
styrke kommunene i å ivareta stadig mer krevende helse- og omsorgsoppgaver. Kompetanseløft
2020 skal bidra til en faglig sterk kommunal
helse- og omsorgstjeneste og sikre at sektoren
har tilstrekkelig og kompetent bemanning. Planen
består av seks strategier som omfatter rekruttering, grunn- og videreutdanning, kompetanseøkning hos ansatte og ledere, fagutvikling og
tjenesteutvikling (Helsedirektoratet, 2019j).
I noen kommuner finnes det noen gode
eksempler på aktuelle kompetansehevingstiltak
relatert til utvalgets grupper.

Private aktører
Når kommunen eller helseforetakene mangler
kompetanse eller kapasitet, er det et alternativ å
inngå avtaler om kjøp av tjenester fra private aktører. Kommunene og de regionale helseforetakene
har i slike tilfeller et ansvar for at tjenestene er forsvarlige på samme måte som når de selv yter
tjenester. Ved samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen, hvor private aktører
utfører tjenestene på vegne av kommunen, kan
det oppstå uklarheter om blant annet oppfølgingsog veiledningsansvar (Bakken mfl., 2014).
Mange kommuner har innført «fritt brukervalg» i hjemmetjenestene, som innebærer at brukere fritt kan velge mellom offentlige og private
tilbydere.
Det finnes en rekke private aktører som tilbyr
tjenester til personer med autisme på flere områder. Dette gjelder blant annet ulike tjenester, som
tidlig intervensjon. Noen private tjenesteytere gir
veiledning i hjemmet ved søvnvansker og utfordrende atferd, skolevegring, tilrettelegging og
kurs til brukere, pårørende eller fagpersoner.
Utvalget kjenner til at foreldre velger å kjøpe private tjenester fordi de opplever å ikke få tilstrekkelige tjenester fra kommunen. Utvalget er ikke
kjent med private aktører som har tilbud til
tourette-gruppen i samme grad.
Det finnes helsesportsentre som gir rehabiliterings- og habiliteringstilbud til barn, ungdom
og voksne med ulike diagnoser som har avtale
med de regionale helseforetakene. Disse skal
bidra til fysisk aktivitet og deltagelse kombinert
med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging. Tidligere var det i hovedsak personer med fysiske funksjonshemminger
som søkte seg til opphold på helsesportsentra.
De siste årene har også barn og unge med
autisme i økende grad fått benytte tilbudet. Foreldre rapporterer om en god atmosfære, med
flinke instruktører som gir barna tid til å prøve
seg frem sammen med andre barn. Når barna blir
trygge og får tilstrekkelig tid, mestrer de å prøve
ut ulike former for idrett. For noen blir dette en
start på å komme i gang med idrett de kan fortsette med hjemme (Wigernæs og Munkhaugen,
under utgivelse).

6.1.4

Samhandling og koordinering av
tjenester
Det finnes en rekke virkemidler for å sikre samhandling og sammenheng i tjenestene, slik som
individuell plan, koordinator og samarbeidsavta-
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ler. Manglende helhet og samhandling er likevel
en av de største utfordringene i helsetjenesten.
Ved overganger i livsløpet, for eksempel overgangen fra barn til voksen, skjer det skifter i ansvaret for tjenestene, på hvilke arenaer tjenestene gis,
og hvilke tjenesteytere pasient og bruker møter.
For brukere som har behov for tjenester over en
lengre tidsperiode, kan overganger knyttet til livsfase være vanskelige. Det er viktig å legge til rette
for gode overganger og samarbeid mellom ulike
enheter (Helsedirektoratet, 2019g). Behovet for
gode overganger og bedre samhandling på tvers
av nivåer og funksjoner er påpekt i blant annet
Samhandlingsreformen (St.meld. nr. 47 (2008–
2009)), Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og
helhet, (Meld. St. 26 (2014–2015)), Nasjonal helseog sykehusplan 2020–2023 (Meld. St. 7 (2019–
2020)) samt Opptrappingsplan for barn og unges
psykiske helse (2019–2024) (Prop. 121 S (2018–
2019)). Et nytt tiltak i arbeidet for økt samhandling
på systemnivå kom høsten 2019 gjennom avtalen
mellom regjeringen og KS om innføring av helsefellesskap. Målet er å skape sammenhengende og
bærekraftige helse- og omsorgstjenester til pasienter som trenger tjenester fra både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten (Regjeringen.no, 2019c).
På individnivå skal samhandling sikre helhetlige pasientforløp og sømløse overganger mellom
tjenester og nivåer. Det er vesentlig med formalisert samarbeid mellom aktuelle enheter og tjenester i overganger og oppfølging av den enkelte. Tilbakemeldinger til utvalget peker på at tjenestetilbudet som involverer flere instanser og tjenester
fra både kommune og spesialisthelsetjenestene er
fragmentert og usammenhengende. Mange opplever brutte forløp.
Pasientforløp
Spesialisthelsetjenesten og kommunene har ulik
tilnærming til pasientforløp. I spesialisthelsetjenesten gis helsehjelp på bakgrunn av diagnoser
og i avgrensende prosesser med tidsfrister. Tjenester fra kommunene tildeles på bakgrunn av
brukerens funksjonsnivå. Forløpene er ikke tidsavgrenset på samme måte som i spesialisthelsetjenesten, og det er ofte flere tjenester involvert.
Dette kan gjøre samhandlingen rundt forløp utfordrende. Spesialisthelsetjenestens planer for oppfølging og forventninger om hva kommunen skal
bidra med, sammenfaller ikke alltid med det kommunen kan tilby av tjenester og ressurser.
Helsedirektoratet har i løpet av de siste årene
utarbeidet et stort antall pakkeforløp, og flere er

85
Kapittel 6

under arbeid. Pakkeforløp gir grundige og detaljerte føringer for et pasientforløp med definerte
tidsfrister. Noen pakkeforløp er diagnosespesifikke, andre er felles for flere diagnosegrupper. I
2018 ble pakkeforløpet for psykiske lidelser hos
barn og unge lansert. Det omfatter også nevroutviklingsforstyrrelser for barn og unge som er i
psykisk helsevern. Det er ikke utarbeidet tilsvarende pakkeforløp for habiliteringstjenester og
somatiske avdelinger for barn og unge. På en del
områder gir pakkeforløpet sterkere rettigheter og
kortere tidsfrister enn prioriteringsveilederen for
psykisk helsevern for barn og unge.
Individuell plan
Individuell plan skal bidra til å sikre tjenestemottageren et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. For utvalgets grupper, som
ofte er mottagere av ulike tjenester, kan individuell plan være et meget sentralt verktøy.
I en spørreundersøkelse svarte halvparten av
kommunene at individuell plan er viktig eller svært
viktig for at brukere skal få en helhetlig og koordinert oppfølging i kommunen. 60 prosent av kommunene oppga at brukere med behov for individuell plan i stor grad får dette. Kommunene opplevde
i mye mindre grad at individuell plan er viktig for
en koordinert overgang mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene (Riksrevisjonen, 2016a).
Fra spesialisthelsetjenesten er det pekt på at kravet
om individuell plan ikke er tilpasset måten arbeidet
i sykehusene er organisert på. En konsernrevisjon
i et regionalt helseforetak viste at svært få ansatte
ved sykehusene kjente til brukernes rett til å få
utarbeidet individuell plan (Riksrevisjonen, 2016a).
Innspill til utvalget peker på at mange brukere ikke
får individuell plan. Dette kan begrunnes med at de
ikke har to eller flere helse- og omsorgstjenester.
Av dem som har slik plan, opplever mange at den
ikke fungerer som et effektivt verktøy.
Koordinerende enhet, koordinator
Koordinerende enheter og koordinatorer i spesialisthelsetjenesten og kommunen skal sikre oppfølging av den enkelte pasient eller bruker og samordning av tjenestetilbudet. De er også viktige for
å sikre gode overganger.
Innspill til utvalget viser at koordinerende
enheter og koordinatorer ikke fungerer etter
intensjonene. Dette samsvarer med funn som ble
gjort i en nasjonal kartlegging av tjenestetilbudet
til voksne med habiliteringsbehov (Rambøll,
2017). Mange pårørende gir uttrykk for at de har
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Boks 6.8 Samhandlingsforløp i Helse Fonna
opplæring, psykisk helsetjeneste, ergoterapeut/
I prosjektet Barn og unges helsetjeneste har brufysioterapeut, helse/omsorg, barnevern, BUP
kere, kommunale tjenester og spesialisthelseog habiliteringstjeneste. Under alle instanser er
tjenesten samarbeidet om å utvikle samhanddet presisert hva deres rolle er i
lingsforløp for de vanligste psykiske helseplagene hos barn og unge, herunder autisme.
– kartlegging
Forløpet fungerer som et kart over tjenestene
– tiltak ved autisme
og gir oversikt over de ulike tjenestenes rolle og
– evaluering av tiltak
ansvarsområde. Her beskrives ansvar i forløpet
– samarbeid med andre instanser, og
hos fastlege, helsestasjon og skolehelsetjeneste,
– henvisning til spesialisthelsetjeneste
barnehagen, skole, PPT, PPT i videregående
Kilde: Helse Fonna, 2019a.

måttet «gå opp løypen selv», og at de har savnet
noen som kan vise veien og ta ansvar for å få nødvendige tjenester på plass. Det kan synes som om
koordineringen av tjenestene er for dårlige, samt
at mange koordinatorer har for mange tjenestemottagere de er ansvarlige for til å kunne ivareta
dem tilstrekkelig.
Samarbeidsavtaler
Samhandlingsavtaler mellom kommuner og helseforetak har som mål å bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig og sømløst tilbud om
helse- og omsorgstjenester.
I Veileder for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (Helsedirektoratet, 2019g)
anbefales det at kommunene og spesialisthelsetjenesten i fellesskap avklarer behov for og utarbeider tilleggsavtaler for særlig sårbare grupper. I
anmodningsvedtak fra Stortinget (Innst. 451 S
(2016–2017)) er regjeringen bedt om å sørge for «at
helseforetakene og sykehusene prioriterer tidlig
diagnostisering og oppfølging/veiledning av
autismespekterforstyrrelser (ASF), samt stimulerer
til forpliktende samarbeidsavtaler mellom helseforetak/sykehus og kommuner». Dette ble fulgt
opp av Helse- og omsorgsdepartementet i oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene
for 2018 (Helse- og omsorgsdepartementet 2019c).
Helseforetakene har rapportert på oppdraget, men
så langt utvalget kjenner til, er det i liten grad opprettet egne delavtaler om oppfølging av pasientgruppen. Se for øvrig omtale av samarbeidsavtaler
mellom helseforetak og kommuner i vedlegg 1.
Når det gjelder samarbeidsavtaler mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen, er det vist at
slike avtaler i somatisk sektor ofte ikke blir implementert i praksis, og at oppfølgingen ofte er man-

gelfull (Statens helsetilsyn, 2016). Det er derfor
rimelig å tro at det samme også kan gjelde for
habiliteringstjenester og psykisk helsevern.
Det er også et mål at det skal samarbeides på
tvers av ulike fagområder. I 2016 fikk de regionale
helseforetakene og Arbeids- og velferdsetaten
oppdrag om å etablere tiltak for et mer systematisk samarbeid mellom tjenestene, herunder vurdere inngåelse av særskilte samarbeidsavtaler, i
oppdragsbrevene fra Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet
(Arbeids- og velferdsdirektoratet, 2016).
Hovedfunn
Det er variasjoner i tjenestene til utvalgets grupper
og mangel på helhetlige pasientforløp. Utilstrekkelig kompetanse er et gjennomgangstema. Det
mangler blant annet gjenkjenningskompetanse og
kunnskap om diagnosene både i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Det er også
utfordringer knyttet til mengdetrening for å opparbeide og opprettholde kompetanse.
Tilbudet til utvalgets grupper i spesialisthelsetjenesten er uoversiktlig, med uklar ansvarsfordeling. Særlig er behandling og oppfølging i spesialisthelsetjenesten etter diagnose svært varierende og ofte mangelfull eller fraværende. Todelingen av ansvaret for autismegruppen mellom psykisk helsevern og habiliteringstjenesten på
bakgrunn av kognitiv fungering kan være problematisk. Organisering av spesialisthelsetjenester i
egne autismeteam har vist seg å ha mange fordeler og er verdsatt både av fagpersoner, brukere
og pårørende.
Mange av brukerne har eller kan utvikle store
psykiske og somatiske tilleggsvansker som bør
følges tett.
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Manglende samordning av helselovgiving og
opplæringslovgivingen gir utfordringer i organiseringen av tjenestene til barn som har behov for
tidlig og intensiv intervensjon.
Det er uklart hvem som har ansvaret for
voksne med tourette i spesialisthelsetjenesten. De
er ikke nevnt i prioriteringsveilederen for psykisk
helse. Av pasienter med tourette er det mange
som ikke får tilbud om ikke-medikamentell
behandling selv om de trenger det.
Det er mangel på lærings- og mestringstilbud
og habiliteringstjenester både i spesialisthelsetjenesten og kommunene. Det er mange tjenester
som yter god støtte og bistand til brukergruppene. Dette kommer imidlertid ofte på bakgrunn
av private initiativ og er personavhengig. Dette
gjør tilbudene sårbare.
Det er mange gode samhandlingstiltak mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten, men
de statlige virkemidlene med lovpålagte samarbeidsavtaler, koordinerende enheter, koordinator
og individuell plan fungerer ofte ikke etter intensjonen.

6.2

Opplæring

«For mange barn i autismespekteret vil ikke
evnen til å lære være utfordringen, men muligheten til å bli satt i posisjon til å lære.»
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ner i forbindelse med opplæring. Barn har i møte
med barnehage og skole behov for å bli sett og
forstått og for å oppleve mestring, tilhørighet og
trygghet. For å kunne sette inn riktig og tidlig innsats og oppfølging er det behov for barnehageansatte og skolepersonale som har kunnskap om
diagnosen og kan identifisere atferd som kan
være tegn på autisme eller tourette. Barn med
autisme og tourette har behov for tilrettelegging
for læring og utvikling gjennom hele opplæringsløpet. Mange barn og unge med autisme trenger
opplæring i sosial samhandling og sosial støtte.
De har også behov for strukturert og målrettet
kunnskapsbasert innsats. Strukturering av skolehverdagen er avgjørende for flere elever med
både autisme og tourette, også i høyere årsklasser. Slike tilpasninger og slik støtte kan bidra til
redusert stress og gode mestringsopplevelser
som har positiv innvirkning på livet også etter
skoletiden.
Foreldre har behov for veiledning og medvirkning vedrørende metodikk og innhold. Det er
ofte nødvendig med omfattende samarbeid mellom barnehage/skole og foreldrene til barn med
autisme og tourette.
Det er behov for planlegging av overgangen
mellom barnehage og skole og overganger gjennom skoleløpet. For å sikre en god overgang er
det vesentlig med samarbeid mellom barnet, foreldrene og fagpersoner.

Kilde: Innspill til utvalget fra en forelder.

6.2.1
Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg
og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Skolen bygger på prinsipper om inkludering og likeverdig opplæring for
alle. Det er et mål at alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og
utfordring i skolen. Det er vist at den viktigste
enkeltfaktoren for den enkeltes læring er en dyktig lærer (Regjeringen.no, 2019j).
Stortingsmeldingen om tidlig innsats i barnehage og skole (Meld. St. 6 (2019–2020)) ble lagt
frem 8. november 2019. Meldingen gir en beskrivelse av status som i mange henseende også gjelder for utvalgets grupper. Tiltakene og forventningene som er beskrevet i meldingen, vil øke
kvaliteten i barnehage, skole og skolefritidsordningen til barn og unge med autisme og tourette. I
dette kapitlet vil utvalget løfte frem områder som
er særlig viktig for personer med autisme og
tourette.
Utvalget har gjennom sin kartlegging identifisert behov hos brukere, pårørende og fagperso-

Pedagogiske støttesystemer

«Det kalles sjelden inn bistand når utfordringen ikke er i klasserommet, men ute i friminutt, i gym, i sosialt samspill osv.»
Kilde: Innspill til utvalget fra en forelder.

Retten til spesialundervisning sikres på fire måter:
ved utarbeidelse av sakkyndig vurdering, ved at det
fattes enkeltvedtak, ved utarbeidelse av IOP og
gjennom årsrapporter. Dette skal ivareta vurdering
og oppfølging av elever med behov for særskilt
hjelp og støtte i opplæringen. En veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning omtaler faser i spesialundervisningen nærmere (Utdanningsdirektoratet, 2014).
I stortingsmeldingen om tidlig innsats i
barnehage og skole (Meld. St. 6 (2019–2020))
foreslås flere tiltak som vil påvirke dagens pedagogiske støttesystemer i opplæringen. Støttesystemene gis derfor bare en begrenset omtale i
det videre.
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Pedagogisk-psykologisk tjeneste
PPT har ansvaret for sakkyndige vurderinger som
omhandler retten til spesialpedagogisk hjelp i
barnehagealder, spesialundervisning i skolen og
tilretteleggingstiltak knyttet til rettigheter som
barn, unge og voksne har innen opplæringssektoren. PPT bistår barnehager og skoler både gjennom systemrettet arbeid og gjennom pedagogisk
og psykologisk veiledning om det enkelte barn.
Kommuner og fylkeskommuner organiserer
PPT ulikt. De fleste har adskilte kommunale og
fylkeskommunale tjenester. Et flertall av landets
kommuner samarbeider om interkommunale løsninger. Dette gjelder hele 85 prosent av små kommuner (Brandtzæg mfl., 2019). Noen har team med
ansvar for geografiske områder og er fysisk til stede
i skolen på faste dager i uken, andre har aldersdelte
team eller team inndelt etter kompetanse. Det er
vanskelig å konkludere med hvilken organisering
av PPT som er mest hensiktsmessig. Gode tjenester avhenger ikke bare av organiseringen, men
også av ledelsen og de ansattes utdanningsbakgrunn og kompetanse (Schnell og Solberg, 2013).
Både i PPTs vurdering av om barnet har et
særlig behov for spesialpedagogisk hjelp, og i vurderingen av hvilken type hjelp barnet skal ha, skal
barnets beste være et grunnleggende hensyn.
Momenter som skal utredes i en sakkyndig vurdering, er:
– om det foreligger forsinket utvikling og mulige
lærevansker hos barnet
– hva som er realistiske mål for barnets utvikling
og læring
– om barnets behov kan avhjelpes innenfor det
ordinære tilbudet
– hvilket omfang av spesialpedagogisk hjelp som
er nødvendig, og hvilken kompetanse de som
gir hjelpen, bør ha
Det er vist at det er variasjon i PPTs sakkyndige vurderinger, og at det ofte mangler en tydelig beskrivelse av elevenes utviklingspotensial og realistiske
opplæringsmål (Barneombudet, 2017). Rapportene
kan være lite konkrete og mangler eller har uklare
tilrådinger om hvilken kompetanse som er relevant
for spesialundervisningen (Hannås, 2018). Skolene
opplever ofte å ikke få god nok informasjon om hva
barnet trenger. Rapportene omhandler kun spesialpedagogiske tiltak, samtidig som utvalgets grupper
også har behov for bistand på andre områder for å
ha fullt utbytte av skoledagen.
Det er påpekt at retten til medvirkning og til å
bli hørt ikke har blitt godt nok ivaretatt i møtene
med PPT (Barneombudet, 2017). Barneombudet

har anbefalt at det legges inn en egen bestemmelse i opplæringsloven om at barn skal høres,
både i PPTs sakkyndige arbeid, når kommunen
fatter vedtak, i skolens arbeid med IOP og i gjennomføring og evaluering av spesialundervisningen (Barneombudet, 2017).
En IOP skal sikre elever med behov for spesialundervisning et tilpasset opplæringstilbud. Planen utarbeides av skolen etter at det er fattet vedtak om spesialundervisning. Den sakkyndige vurderingen ligger til grunn for planen. Tilbakemeldinger til utvalget tyder på at IOP-ene ofte
er lite konkrete på hvordan undervisningen skal
gjennomføres, og ikke alltid samsvarer med
enkeltvedtaket det bygger på. Det er vesentlig at
IOP-ene for personer med autisme og tourette
også omhandler tiltak for å styrke barnets sosiale
og emosjonelle kompetanse.
Statped
Det statlige spesialpedagogiske støttesystemet,
Statped, er et rådgivende organ med fire regionskontorer og et hovedkontor. Statped gir veiledning og spesialpedagogiske tjenester til barnehager og skoler på system- og individnivå. PPT,
helseforetak, universiteter, høyskoler, organisasjoner eller andre med rammeavtale kan søke
Statped om bistand. Statped har rapportert at de
stadig får flere henvisninger om elever med nevroutviklingsforstyrrelser med alvorlig skolefravær
(Nordby, 2019). Autisme og tourette hører inn
under Statpeds fagavdeling for sammensatte lærevansker. Ansvaret for elever med autisme og
tourette vil, etter hva utvalget forstår, i all hovedsak overføres til kommunal og fylkeskommunal
PPT etter den varslede omorganiseringen av Statped (Meld. St. 6 (2019–2020)). Statpeds tjenester
innen alternativ og supplerende kommunikasjon
er også relevant for noen i utvalgets grupper. Etter
det utvalget erfarer, har ikke Statped kompetanse
på intervensjoner slik som EIBI, hvor barnehagen
er en viktig arena.
Tilbakemeldinger utvalget har fått, viser at det
er et stort behov for kompetanseheving blant
barnehage- og skoleansatte om nevroutviklingsforstyrrelser og medfølgende vansker, herunder
tilrettelegging og opplæring. Mye kan tyde på at
det har vært for knappe ressurser i avdeling for
sammensatte lærevansker sett i forhold til behovet. Det er også behov for mer samarbeid og
avklaring av ansvarsoppgaver mellom Statped,
NAV, habiliteringstjenesten, BUP og PPT. Behovet for klarere samarbeid og samordning mellom
Statped og spesialisthelsetjenesten er også frem-
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hevet av regjeringen i stortingsmeldingen om tidlig innsats i barnehage og skole (Meld. St. 6
(2019–2020)).

6.2.2

Barnehage

Ni av ti barn i alderen ett til fem år går i barnehage (Statistisk sentralbyrå, 2019b). Denne arenaen har derfor en unik posisjon til både å gjenkjenne annerledes og forsinket utvikling og til å
iverksette tiltak i tidlig alder.
Det allmennpedagogiske tilbudet i barnehagen
skal tilpasses det enkelte barns behov og forutsetninger. For at barnehagen skal kunne gi barna et
godt pedagogisk tilbud, skal arbeidet være kunnskapsbasert, målrettet, helhetlig og være gjenstand
for vurdering (Meld. St. 19 (2015–2016)).
Kommunen har plikt til å tilrettelegge for barn
med nedsatt funksjonsevne. I 2016 fikk nær halvparten av kommunenes barnehager tildelt ekstra
ressurser for slik tilrettelegging (Utdanningsdirektoratet, 2017). I 2017 mottok ca. 3 prosent av
alle barnehagebarn spesialpedagogisk hjelp i
barnehagen. Andelen øker med barnas alder. I alt
6 prosent av femåringene i barnehagene mottok
spesialpedagogisk hjelp i 2018 (Utdanningsdirektoratet, 2018a). Det er som regel språk- og kommunikasjonsvansker og deretter psykososiale vansker og atferdsvansker som fører til at barn i
barnehage mottar slik hjelp (Nordahl mfl., 2018).
Barn skal få sine behov dekket uavhengig av diagnose. Diagnose viser seg imidlertid å spille en
rolle for prosessen forut for vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Forskning viser at dersom
barnet har en definert diagnose tenderer saksbehandlingen til å gå mer automatisk mot et positivt enkeltvedtak, mens andre saker får en mer
omfattende prosess ved sakkyndig vurdering
(Wendelborg mfl., 2015).
Så langt utvalget kjenner til, foreligger det
ingen undersøkelser om hvordan barn med
autisme og tourette har det i barnehagen. Det er
imidlertid kjent at barn med utfordringer har en
risiko for å falle utenfor barnehagens leke- og
læringsfellesskap (Meld. St. 19 (2015–2016)). Det
er grunn til å tro at barn med autisme og tourette
befinner seg i denne gruppen, fordi vanskene som
definerer diagnosene, innvirker på samhandling
med andre, jf. kapittel 3.1.5 og 3.2.5. En studie om
inkludering av barn med autisme i barnehagen
indikerte at det er variasjon i hvor reflekterte og
kompetente barnehageansatte er når det gjelder å
støtte barnas sosiale deltagelse. Det ble pekt på at
kunnskap og positive holdninger hos barnehagepersonellet er vesentlig for å bidra til inkludering
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av barn med autisme (Olsen, Croydon, Olson,
Jacobsen og Pelicano, 2019).
Utvalgets gjennomgang viser at det er store
variasjoner i tilbudet som blir gitt til barn med
autisme. Noen barn må vente på utredninger og
diagnose. Det er mangler i tilrettelegging og
metodisk tilnærming. Andre får gode og riktige
tilbud eksempelvis i form av tidlig intervensjon. Et
eksempel på dette er tidlig intensiv opplæring, slik
som EIBI, til barn med autisme, jf. kapittel 3.1.8
og 6.1.3. Utvalget erfarer at liten forskningsaktivitet og mangel på implementering av kunnskapsbaserte tiltak oppleves som barrierer for at barn
med autisme får kunnskapsbaserte tiltak i barnehagen. Videre at foreldre til barn med autisme
opplever å ha liten mulighet til å medvirke til at
barnet får tilgang til kunnskapsbaserte tiltak hvis
ikke det er støtte for slik intervensjon både i spesialisthelsetjenesten og i kommunen.
Foreldre til barn med tourette har gitt innspill
til utvalget om at ufrivillige motoriske eller verbale
tics kan tolkes som dårlig oppførsel i barnehagen.
Barn med tourette kan også ha vansker med å
regulere følelser og reagere sterkere enn andre,
og kan oppleves som trassige og ulydige. Det er
viktig at barnehageansatte har kunnskap om og
kan anvende kunnskapsbaserte metoder for å
støtte barnas sosiale og emosjonelle utvikling og
forebygge at utagerende atferd tiltar (Sæther og
Hinderaker, 2018).
Det er ikke alle barn med autisme og tourette
som får diagnosen i barnehagealder. Dette kan
skyldes at god tilrettelegging gjør at symptomer
ikke oppdages eller oppleves som problematiske.
For noen barn med autisme og tourette blir også
vanskene først tydeligere i skolealder, når kravene til samhandling og selvstendighet øker.
Utvalget har fått innspill fra fagpersoner som
trekker frem manglende kompetanse, manglende veiledning og manglende ressurser som
vesentlige årsaker til at barnas vansker ikke oppdages i barnehagen.
Overgang fra barnehage til skole
Overganger innebærer ofte en usikkerhet for
både barnet og foreldrene. Overgangen fra barnehage til skole og mellom ulike skoleløp er for flere
barn med autisme og tourette utfordrende og kan
fremme angst og vegring hos barna. Lærerne kan
streve med å legge til rette for eleven og kan ha
begrenset med ressurser (Nuske mfl., 2018).
Riksförbundet Attention i Sverige fant at omtrent
75 prosent av foreldre til barn med nevroutviklingsforstyrrelser og nesten 60 prosent av
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barna var bekymret for skolestart etter sommeren
(Riksförbundet Attention, 2017).
Dersom det er behov for omfattende tilrettelegging, må samarbeidet etableres i god tid før
barnet begynner på skolen. Hva som er «i god
tid», vil være ulikt basert på barnets behov og skolens rammebetingelser. For noen betyr det så mye
som tre til fire år i forveien, hvis det involverer
mange aktører og store endringer ved skolen. Det
vanligste er ett til to år før skolestart (Utdanningsdirektoratet, 2015). For barn som har spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, er det ofte etablert
rutiner for overføring av informasjon til skolen.
Når barna begynner på skolen, skal det ha blitt
gjennomført samarbeidsmøter med barnehagen
som skal bidra til en så god skolestart som mulig
for barna. For barn som mottar EIBI, foreligger
det en rutine for overgang fra barnehage og skole
som innebærer oppfølging et halvt år inn i første
klasse (Vea mfl., 2019).
Det finnes også andre relevante programmer
for overganger for personer med autisme. Felles
for disse programmene er at de omhandler strategier for å hjelpe barnet å finne seg til rette på skolen. Det innebærer også å tydeliggjøre prosessen
for foreldrene og sørge for god kommunikasjon
mellom avgivende og mottagende enhet og med
foreldrene (Nuske mfl., 2018).
Utvalget har fått innspill om at det ofte settes
av for lite tid til samarbeid mellom barnehage og
skole forut for og i overgangsperioden, samt at
skolen for sent avklarer hvem som skal være
ansvarlig for elevens undervisning, slik at vedkommende ikke har tilstrekkelig tid til rådighet til
å bli kjent med barnet og oppdatere seg faglig.
Det rapporteres fra barnehagen at barn med
autisme står i fare for å miste ferdigheter ved
overgang til skolen når ikke skolen har god nok
kunnskap om barnet og kompetanse i å skape et
godt læringsmiljø.
Utvalget har også fått innspill med eksempler
på godt samarbeid i overgangsperioder, der man
arbeider systematisk og tverretatlig med forberedelser i en periode før overgangen finner sted, og
følger opp med møtepunkter etter oppstart. Tiltak
som inngår i slike opplegg, er for eksempel hospitering for både barn og lærere og samarbeid om
elevens IOP. Utvalget erfarer at både barn og foreldre opplever økt grad av trygghet og involvering
fra slike godt tilrettelagte og planlagte overganger.
For barn med tourette er det lite spesifikk
kunnskap om vansker ved overganger. Utvalget er
kjent med at Norsk Tourette Forening får mange
henvendelser som gjelder vansker ved overganger også for denne gruppen. Det oppfordres til at

skolene må være oppmerksom på barnas sårbarhet når det skal settes sammen klasser, fordi de
blant annet kan være utsatt for mobbing.
Hovedfunn barnehage
Det er behov for mer kunnskap om kvaliteten på
barnehagetilbudet til barn med autisme og
tourette.
For å kunne gi barn med spesielle behov nødvendig opplæring og tilrettelegging i barnehagen
kreves det tilstrekkelige ressurser, god kompetanse hos de ansatte og i PPT, tverretatlig samarbeid og samarbeid med foreldre. Det varierer
hvordan dette fungerer i dag.
Det er store variasjoner i tilbudet som blir gitt i
barnehagen til utvalgets grupper. Noen barn må
vente på utredninger, og det er mangler i tilrettelegging og metodisk tilnærming. Manglende
implementering av kunnskapsbaserte tiltak hindrer at barn får virkningsfulle tiltak i barnehagen.
Det er ulik kvalitet på arbeidet med å sikre
gode overganger mellom barnehage og skole.
Organisering og planlegging av overganger varierer. Dårlig forberedte overganger kan føre til en
vanskelig skolestart med mindre læringsutbytte,
mer utrygghet og i verste fall skolevegring for
elever med autisme og tourette.

6.2.3 Grunnskole
Skolen skal gi elevene et godt grunnlag for å forstå seg selv, andre og verden og for å gjøre gode
valg i livet. Opplæringen skal gi et godt utgangspunkt for deltagelse på alle områder innenfor
utdanning, arbeids- og samfunnsliv.
Det er lite systematisk kunnskap om skoletilbudet til norske elever med autisme og tourette.
Elever med autisme og tourette er en heterogen
gruppe, hvor mange har gode evner. Det er grunn
til å anta at mange blir ivaretatt på en god måte i
skolen. Samtidig erfarer utvalget at det er utfordringer knyttet til skoletilbudet til disse elevene.
Spesialundervisning
Alle elever har rett på individuelt tilrettelagt
undervisning i et trygt psykososialt miljø. Hvis de
har behov for ytterligere styrking av det allmennpedagogiske tilbudet, kan de ha rett til spesialundervisning. Mange elever med autisme og
tourette har behov for tilrettelegging og spesialundervisning.
Tall fra skoleåret 2017/2018 viser at andelen
barn som mottar spesialundervisning, øker under-
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Boks 6.9 Oppfølging og veiledning
fra en habiliteringstjeneste i
barnehage og skole
Habiliteringstjenesten ved Sørlandet sykehus
HF har etablert en fast praksis for utredning,
behandling og oppfølging av barn med
autisme som blant annet omfatter regelmessig
veiledning til barnehage/skole/PPT og foresatte. Denne veiledningen gis av psykolog,
vernepleier eller pedagog fire til seks ganger
årlig frem til barnet får tilbud om EIBI. Det
blir gitt EIBI i to år, som regel frem til skolestart. EIBI som beskriver funksjonsnivå vedrørende aktiviteter i dagliglivet (ADL) og kommunikasjon, skal foreligge ved skolestart.
Evnekartlegging gjennomføres i alderen seks
til åtte år. Habiliteringstjenesten deltar på
overføringsmøter med skolen og fortsetter
med veiledning til skole og førstelinjetjenesten
to til tre ganger i året ut andreklasse. Barna
med svakest fungering følges tverrfaglig i
Habiliteringstjenesten for barn og unge frem
til de er ca. 18 år. De øvrige barna overføres til
førstelinjetjenesten etter andreklasse. Tverrfaglig kontroll med lege og vernepleier gjennomføres årlig ut andreklasse, i tillegg ved
behov.
Kilde: Korrespondanse mellom utvalgets sekretariat og
habiliteringstjenesten ved Sørlandet sykehus, oktober
2019.

veis i barneskolen og ungdomsskolen, fra 3,8 prosent i første trinn til 10,7 prosent på tiende trinn.
Det har vært en liten økning i antall lærertimer
brukt på spesialundervisning de siste årene, samtidig som antall assistenttimer har økt betraktelig.
92 prosent av elevene som får spesialundervisning,
har tilknytning til en ordinær klasse. 60 prosent av
disse har spesialundervisning utenfor den ordinære klassen (Utdanningsdirektoratet, 2019a).
Stoltenbergutvalget (NOU 2019: 3), som ble oppnevnt for å se på kjønnsforskjeller i skolen, har
påpekt at det i Trondheim kommune er dobbelt så
mange gutter som jenter som mottar spesialpedagogisk hjelp. Det er tre ganger flere gutter enn jenter som får tiltak rettet mot språk- og kommunikasjonsvansker, mens 60 prosent av dem som mottar
tiltak for atferdsvansker, er gutter (NOU 2019: 3).
Det er grunn til å tro at gutter med autisme og
tourette er representert i disse gruppene.
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I Nordahl-utvalgets rapport om barn og unge
med behov for særskilt tilrettelegging ble det pekt
på at det spesialpedagogiske systemet er ekskluderende i den forstand at organiseringen og innholdet fører til en manglende tilhørighet til fellesskapet (Nordahl mfl., 2018). Det er vist at barn
som får undervisning utenfor klasserommet, på
mange måter sluses ut av jevnaldermiljøet gjennom utdanningsløpet. Ved hver overgang økes og
forsterkes segregeringen. Tendensen er størst for
barn og unge som er psykisk utviklingshemmet
eller har sammensatte vansker (Tøssebro og
Wendelborg, 2014). Å ta elever ut av klassen kan
derfor ha en negativ effekt på barnets sosiale deltakelse både i skoletiden og på fritiden (Wendelborg og Paulsen, 2014).
Barneombudet har påpekt at dagens spesialundervisning ikke sikrer elevenes rett til et forsvarlig og likeverdig opplæringstilbud og deres rett til
ikke-diskriminering. Det er også vist at elever som
mottar spesialundervisning, opplever at de ikke får
medvirke i sin egen skolehverdag (Barneombudet,
2017). Barneombudet har også pekt på at staten
ikke har tilstrekkelige kontrollsystemer og virkemidler for å sikre at kommunene følger opp sine
forpliktelser etter opplæringsloven og barnekonvensjonen (Barneombudet, 2017).
Nordahl-utvalget og Barneombudet har i sine
rapporter pekt på manglende kvalitet på innholdet
i spesialundervisningen og vært kritiske til at
assistenter står for mye av undervisningen. I stortingsmeldingen om tidlig innsats i barnehage og
skole (Meld. St. 6 (2019–2020)) er det foreslått at
det bør foretas presiseringer i barnehageloven om
at ansatte som gir spesialpedagogisk hjelp, som
hovedregel skal ha formell pedagogisk eller
spesialpedagogisk kompetanse. Videre at PPT i
sin sakkyndige vurdering skal ta stilling til hvilken
kompetanse ansatte i skolen som skal gjennomføre spesialundervisningen skal ha.
Tilrettelegging
Uten tilrettelagt undervisning vil mange elever
med autisme og tourette ikke få mulighet til å
utvikle sitt potensial. Utvalget har fått innspill om
utfordringer knyttet til manglende og varierende
tilrettelegging i skolen. Barn med høyt evnenivå
kan ofte bli overvurdert og ikke få riktig hjelp og
tilrettelegging, med begrunnelse om at de er så
«smarte». Uavhengig av intellektuell fungering vil
som regel flere i utvalgets grupper ha utfordringer i skolehverdagen knyttet til emosjonell regulering, sosial kompetanse og lærevansker. Evnen til
å kontrollere impulsivitet, være oppmerksom,
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samarbeide og følge regler er viktig for utvikling
og læring. Eksekutive vansker4 kjennetegner
begge diagnosene og gjør det vanskelig å organisere og planlegge skolearbeidet. I tillegg er flere
sensitive overfor lyd, lys, lukt og berøring. I Nordlandsforsknings kartlegging av skoletilbudet til
elever med autisme og tourette ved et utvalg skoler, jf. vedlegg 2, fortalte rektorene at lærerne må
balansere idealet om inkludering opp mot den
enkelte elevs behov for ro, trygghet og begrensning av sanseinntrykk:
«Stort sett alle rektorer gir uttrykk for at elever
med ASF er så ulike at det er umulig å se dem
som en gruppe med ens behov. Elever med
diagnoser innenfor autismespektret har ofte
sammensatte utfordringer, og det betyr at skolene må tilrettelegge skolehverdagen ut fra den
enkelte elevs behov. En generell utfordring
som imidlertid fremgår på tvers av intervjuene
med rektorene, er at særlig elever med ASF og
TS ofte har bruk for skjerming i løpet av skoledagen. Flertallet av rektorene forklarer at
elever med ASF blir forstyrret når de er i rom
med mange andre elever. Uro og mange sanseinntrykk påvirker disse elevene negativt og
gjør det ofte nødvendig å ta dem ut av de ordinære klassene.»
Kilde: Olesen og Waldahl, 2019, s. 7.

Autismeforeningen, Norsk Tourette Forening og
ADHD Norge har sammen med Universell Utforming AS utarbeidet en rapport om universell
utforming i skolen for elever med kognitive og
sensoriske vansker. Rapporten oppsummerer
kunnskap om hvilke utfordringer elever med kognitive og sensoriske vansker kan ha knyttet til det
fysiske læringsmiljøet og foreslår løsninger som
kan gi et bedre læringsmiljø for denne gruppen
elever (Universell Utforming AS, 2018).
Elever med tourette kan oppleve utfordringer
knyttet til å skrive som følge av motoriske tics og
kan ha konsentrasjonsvansker. Elever med
autisme og tourette vil ha god effekt og nytte av
fysisk og praktisk tilrettelegging. Dette inkluderer
tekniske hjelpemidler, strukturering av undervisningen, skolemateriell og sosial inkludering. Uavhengig av barnets tilretteleggingsbehov er forståelse fra skolen og nødvendig kompetanse vesentlig for å sikre god tilrettelegging. Det er også
4

Barn og unge med eksekutive vansker kan ha utfordringer
med å tilpasse «egen atferd», regulere/kontrollere egne
følelser, vente på tur, lese signaler fra andre, ta andres perspektiv og forstå andres atferd (Statped, 2019a).

vesentlig at elevene blir lyttet til og forstått. Som i
barnehagen kan komplekse tics misforstås som
meningsfulle handlinger eller utsagn som utføres
med hensikt, og oppfattes som provokasjoner og
som noe eleven sier for å irritere eller forstyrre,
dersom en ikke har kunnskap om hvordan
tourette kan komme til uttrykk.
I tilbakemeldinger til utvalget pekes det på at
det ofte er manglende forståelse fra skolens side
om behovet for tilrettelegging i form av struktur,
forutsigbarhet og stabilitet for utvalgets grupper.
Det pekes også på at skolen mangler kompetanse
og/eller rammer for å tilrettelegge slik at barna
opplever mestring og motivasjon. Det er vist positive resultater av å involvere klassekamerater i tilrettelegging og opplæring for sosial deltagelse for
elever med autisme (Harrower og Dunlap, 2001).
Det er ofte behov for et tett samarbeid mellom
skole og helsetjenesten. Utvalget har fått innspill
om at dette i mange tilfeller er tilfeldig og mangelfullt. Det er også beskrevet at flere rektorer opplever at veiledning fra BUP har liten verdi, fordi
skolen oppfatter at BUP har for lite tid og for liten
forståelse for skolens miljø, jf. vedlegg 2.
Utvalget har fått innspill fra en ungdom med
tourette som har beskrevet følgende om tilrettelegging og tilpasning i skoletiden:
«Først og fremst er det viktig å gi oss frihet til
å gå ut eller å ha et rom hvor vi kan gå dersom
det er nødvendig. Jeg satt alltid bakerst i
klasserommet da jeg hadde oversikt over alle
og ingen kunne se direkte på meg. Dette var
viktig for meg da jeg aldeles ikke taklet at alle
«stirret meg i nakken». Husker vi hadde glassvegger i klasserommene noe som var veldig
distraherende da jeg ble satt ut av fokus hver
gang noe skjedde utenfor.
Det tok veldig lang tid før jeg fikk riktige
«tilpasninger» da lærerne ikke mente jeg
trengte det siden jeg var for flink på skolen.
Problemet var at jeg da ble utslitt og tok alt
sinne og frustrasjon på mamma, pappa og lillesøsteren min da jeg kom hjem.»
Kompetanse og læremiljø
At lærere og annet personale i skolen har riktig
kompetanse, er avgjørende for elevenes læringsmiljø.
I en kronikk i Dagsavisen 5. juni 2018 skrevet
av foreldre til barn med autisme, «Når skolen er
medisinen barna trenger» (Hansen, 2018), vises
det til hvor viktig det er at skolen både har ressurser og kompetanse, slik at skolehverdagen ikke
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bidrar til at elevene utvikler stress og psykiske tilleggslidelser:
«Få skoler har tilgang på spesialpedagoger
med kompetanse på autismespekter. Veiledningstjenestene har for liten kapasitet, flere har
opplevd at ventetiden på veiledning til skolen
har vært over et år. Det er veldig lenge i et
barneliv. Det er utstrakt bruk av assistenter for
å tilrettelegge og følge opp barna. Assistentene
er som regel unge og jobber ofte en kortere
periode på skolen. De har kun unntaksvis
kompetanse om autisme. Det betyr at de med
minst pedagogisk kompetanse, som bytter
jobb hyppigst, får ansvaret for de barna som er
mest sårbare for endring. Flere av våre barn tilbringer store deler av skoledagen på et grupperom, noen med en assistent, andre alene med
en PC.»
At det er utstrakt bruk av ansatte uten spesialpedagogisk kompetanse, som det refereres til i
artikkelen, er i tråd med innspill utvalget har mottatt. Dette er også beskrevet i Nordahl-utvalgets
rapport (Nordahl mfl., 2018).
Assistenter i skolen får ofte oppgaver de ikke
har kompetanse til å gjennomføre, samtidig er
assistentene viktige for mange elevers opplevelse
av trygghet på skolen. Utvalget kjenner til at også
lærere opplever å ha manglende kompetanse om
barn med autisme og tourette. I en svensk undersøkelse fremkom det at bare seks prosent av
lærerne følte seg forberedt til å undervise elever
med nevroutviklingsforstyrrelser og kun 14 prosent hadde hatt undervisning om gruppen i sin
utdanning (Bartonek, Borg, Berggren og Bölte,
2018).
Informasjon om relevante kurs og annet materiale bør være lett tilgjengelig for ansatte i skolen
når det kommer en elev med autisme eller
tourette. Utvalget erfarer at det er vanskelig å
orientere seg om hva som foreligger av relevante
studier og informasjonsmateriale om utvalgets
grupper.
Det er iverksatt tiltak for å bedre kompetansen
i skolen de siste årene, slik som for eksempel
Lærerløftet – på lag for kunnskapsskolen (Kunnskapsdepartementet, 2018). Strategien omfatter
tiltak knyttet til omlegging av lærerutdanningen
for å bedre kvaliteten på undervisningen og øke
kompetansen i skolen. Dette dreier seg blant
annet om kompetanse om inkludering, samhandling og samarbeid med PPT og andre faginstanser. Det er varslet at det skal iverksettes tiltak for
å øke kompetanse om tilrettelegging, spesialpeda-
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gogikk og inkluderende praksis i kommuner og
fylkeskommuner (Meld. St. 6 (2019–2020)).
Kartleggingen vedrørende tilbudet til utvalgets grupper ved utvalgte skoler, jf. vedlegg 2,
viser at over halvparten av rektorene mente at de
ga elevene med autisme og tourette et tilfredsstillende skoletilbud. I undersøkelsen fremkom
det også at det hadde vært ønskelig med flere
lærere med spesialisert kunnskap om elever med
autisme og tourette. PPT ble fremhevet som en
nødvendig samarbeidspartner for å støtte skolen.
Videre ble det påpekt at dette samarbeidet fungerer best når PPT jevnlig er til stede på skolen og
er tilgjengelig både i individuelle saker og på
systemnivå.
Statped har nylig gjennomført en studie med
ni barn og unge med autisme, tourette og ADHD
som forteller om sine skoleerfaringer, kalt Hør
våre stemmer.5 Prosjektet er en del av et prosjekt
om alvorlig skolefravær hos barn med nevroutviklingsforstyrrelser. Funnene fra studien er
foreløpig ikke publisert. Utvalget er informert om
at foreløpige resultater viser at alle elevene har
hatt eller har vansker med å møte på skolen og
har erfaringer med mobbing og sosial utestengelse. Elevene fremhever blant annet betydningen
av kontakten med læreren og at det er viktig å bli
lyttet til. Utvalget har fått innspill fra flere ungdommer med tourette som har pekt på følgende
erfaringer fra skoleløpet:
«Flere hadde opplevd å ha lærere som ikke forstår, mens andre fortalte om lærere som på eget
initiativ gikk på kurs for å lære om diagnosen.
En ungdom fortalte om en lærer som hadde
brukt egne penger på å kjøpe PC til en elev fordi
PC er viktig for mange med tourette. En annen
fortalte om at en lærer på eget initiativ kom hjem
til eleven for å undervise. Nesten alle ungdommene hadde opplevd mobbing på skolen, noen
også av lærere. Ungdommene understreket viktigheten av overgangen mellom skolenivåene,
og at dette ble godt forberedt og planlagt. Samtidig ble det pekt på at det opplevdes som at mye
av oppfølgingen og tilretteleggingen de fikk i
skolen handlet mer om kommunens økonomi
enn kunnskap om diagnosen.»
I innspill til utvalget trekkes det frem at mange
foreldre til barn med autisme og tourette opple5

Forelesning på INSA-konferansen ved Elisabeth Øverland,
Espen Wilberg, Maren-Johanne Nordby og Kristine
Damsgaard, Statped 18. oktober 2019, Oslo. Korrespondanse mellom utvalgets sekretariat og Statped, oktober
2019.

NOU 2020: 1

94
Kapittel 6

Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

Boks 6.10 Systematikk og veiledning
personer. Prosjektet skal se om dette fører til at
Habiliteringstjenesten ved Sykehuset Innlandet
kommunen raskere bygger kompetanse, og om
HF på Lillehammer har de siste årene samarbeidette bidrar til kontinuitet i kompetanse og oppdet med skolene og PPT i området om å utvikle
kompetanse til systematisk kvalitetsarbeid for
følging. Prosjektet har medført at kommunen
barn med autisme i skolen for å bidra til å skape
selv er satt i stand til å følge opp flere skolebarn
en rød tråd mellom spesialisthelsetjenesten,
med autisme enn tidligere uten bistand fra habiPPT, kommunen og skolen fra utredning til IOP.
literingstjenesten. Foruten kompetansebygging
er den største lærdommen for kommunene hvor
Med bakgrunn i et økende antall henvisninviktig det er å fremstå tydelige, direkte og
ger har tjenesten arbeidet med å finne alternatrygge i samhandling og kommunikasjon, særtive veiledningsmodeller. De har det siste året
gjennomført et prosjekt med en veiledningslig med foreldre.
modell der man samorganiserer veiledning fra
Kilde: Korrespondanse mellom utvalgets sekretariat og habilispesialisthelsetjenesten rundt fire–fem barn
teringstjenesten ved Sykehuset Innlandet HF, september 2019.
med autisme på samme skole samt flere fag-

ver skolehverdagen som vanskelig og til tider for
krevende for barna. Foreldre forteller om slitne,
triste og sinte barn som kommer hjem fra skolen. Mange av barna opplever ikke mestring og
mister motivasjon for å gå på skolen. Dette inntrykket støttes av en studie om skolevegringsatferd hos elever med autisme som fant at nesten
halvparten av elevene fra fjerde til tiende trinn
viste skolevegringsatferd (Munkhaugen, Gjevik,
Pripp, Sponheim og Diseth, 2017). Emosjonelle
problemer, eksekutive og sosiale vansker var
assosiert med skolevegringsatferden hos barna
(Munkhaugen mfl., 2019). I en intern foreldreundersøkelse gjennomført av Norsk Tourette
Forening i 2016 og 2017 oppga 91 av 96 respondenter at barnet hadde problemer på skolen. Det
fremgikk at 17 av elevene var mye eller helt
borte fra skolen.6
Forskning viser at elever som viser utagerende atferd, står i fare for å bli ekskludert fra
klassens fellesskap og fysiske miljø og isolert på
eget rom eller i andre bygninger enn skolebygget (Brede, 2017).
Så langt utvalget kjenner til er det fattet vedtak
om bruk av tvang eller makt etter helse- og
omsorgstjenesteloven kapittel 9 for et mindretall
av utvalgets grupper. Barnehageloven og opplæringsloven gir ikke rettslig grunnlag for bruk av
tvang eller andre inngripende tiltak. Det kan imidlertid oppstå ekstraordinære tilfeller hvor
utøvelse av fysisk makt overfor elever ikke er
6

Korrespondanse mellom utvalgets sekretariat og Norsk
Tourette Forening, september 2019.

straffbart fordi handlingen er å regne som nødverge. Personalet har en plikt til å gripe inn, om
nødvendig med makt for å hindre at eleven
eksempelvis skader eller plager andre eller seg
selv (Utdanningsdirektoratet, 2018b).
Barneombudet har påpekt at det har fått tilbakemeldinger om at det forekommer bruk av
uhjemlet tvang i skolen. Ombudet har vist til at
elever med utfordrende atferd kan tilbringe mye
tid på gangen eller i eget rom eller oppleve fysiske
krenkelser (Barneombudet, 2017). Utvalget er
ikke kjent med omfanget av bruk av inngripende
tiltak overfor elever med autisme og tourette i
skolen. Det har imidlertid kommet innspill om at
det anvendes uhjemlet makt og tvang overfor
utvalgets grupper i skolen, og at det er behov for
en gjennomgang av lovverket på området.
Utvalget som har utarbeidet forslag til ny opplæringslov (NOU 2019: 23) har i lovens kapittel 12
foreslått å tydeliggjøre at ansatte i skolen kan
gripe inn fysisk mot elever dersom det er nødvendig for å avverge skade på andre personer eller
avverge vesentlig skade på eiendom.
Integrerte og segregerte skoler
En inkluderende skole skal være kunnskapsbasert og ha kompetente lærere. Forskning peker
på at for å lykkes med inkludering av elever med
nevroutviklingsforstyrrelser er det nødvendig
med kunnskap og positive holdninger hos skoleeiere og ledelsen, samt ressurser til kompetanseutvikling hos lærerne (Harrower og Dunlap, 2001;
Kvilhaug, 2011; Martinsen, Nærland, Steindal og

NOU 2020: 1
Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

Von Tetzchner, 2006; Osborne og Reed, 2011;
Pellicano, Bolte og Stahmer, 2018).
Det kan være utfordrende for elever med
autisme og tourette å gå i ordinær skole. Hyppige
overganger mellom fag og lærere, sensorisk
påvirkning og sosialt samvær med andre elever
kan være krevende. En studie har imidlertid vist
at selv om elever med autisme har færre venner
og leker mindre med andre i friminuttene enn
andre elever på samme alder, opplevde verken
elevene med autisme eller andre elever at disse
elevene var isolerte (Chamberlain, Kasari og
Rotheram-Fuller, 2007).
Diskusjonen om hva som er best egnet av
inkludering i ordinære klasser og spesialklasser
eller spesialskoler, har pågått lenge. Utvalget erfarer at det ofte er skepsis til inkludering av elever
med autisme og elever med atferdsvansker i ordinær skole både blant fagpersoner og foreldre til
barn med autisme. I en svensk undersøkelse
fremkom det at bare 18 prosent av lærerne hadde
gjort individuelle tilrettelegginger, og at bare 11
prosent hadde gjort tilpasninger i klasserommet
for å inkludere elevene. Undersøkelsen konkluderte med at det er et stort forbedringspotensial
for inkludering av elever med nevroutviklingsforstyrrelser (Bartonek, Borg, Berggren og Bölte,
2018). Utvalget har fått innspill som støtter opp
under undersøkelsens funn.
Det er registrert 353 grunnskoler i Norge som
har egne avdelinger for spesialundervisning. 56 av
disse er spesialskoler (Utdanningsdirektoratet,
2018a). Flere av disse er tilpasset elever med
atferdsmessige og emosjonelle vansker eller
autisme.
Utvalget har mottatt innspill fra foreldre som
har opplevd det som en lettelse å ha fått tilbud om
segregerte tiltak i form av egne klasser eller
spesialskoler. En spesialskole for elever med
autisme opplyser til utvalget at antallet søkere fra
mellomtrinn og oppover er økende. Dette gjelder
fortrinnsvis elever som har utviklet utagerende
atferd eller alvorlige angstlidelser. Det kan virke
som om elevene søkes til spesialskoler eller klasser når den lokale skolen ikke mestrer å legge til
rette for barnas behov. Forskere advarer som tidligere nevnt mot bruk av segregerte tiltak fordi
det kan føre til en negativ utvikling i retning av
utenforskap også senere i livet (Langøy, 2018;
Wendelborg og Tøssebro, 2011).
Skole–hjem-samarbeid
Skolens kultur, system og rutiner samt lærerens
profesjonelle og personlige kompetanse er viktig
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for å kunne legge til rette for foreldreinvolvering i
skolen. Et godt skole–hjem-samarbeid er viktig
for alle elever, men avgjørende for en god skolegang for elever med autisme viser flere studier
(Stoner mfl., 2005; Long og Simpson, 2017; Able,
Sreckovic, Schultz, Garwood og Sherman, 2015;
Dillon, Underwood og Freemantle, 2016; Osborne
og Reed, 2011; Robertson, Chamberlain og
Kasari, 2003). Det foreligger, så langt utvalget
kjenner til, ingen tilsvarende undersøkelser om
elever med tourette.
Skole–hjem-samarbeidet er spesielt utsatt for
spenninger og konflikter (Iadarola mfl., 2015;
Whitaker, 2007). Det er påvist at skole–hjem-samarbeidet stort sett foregår på skolens premisser, og
at det oppleves utfordrende for foreldre å ta opp
vanskeligheter med skolen. Det er en svakhet at
skole–hjem-samarbeidet i liten grad er gjenstand
for evaluering (Nordahl, 2015; Westergård, 2015).
Et fellestrekk i klagesaker til Fylkesmannen er
store samarbeidsproblemer mellom kommunen og
den aktuelle familien. Det er ofte uoverenstemmelser mellom foreldrenes forventninger og tilbudet
som gis både når det gjelder økonomi og mål for
opplæringen (Nordahl mfl., 2018).
Når skolen anerkjenner foreldrenes kompetanse og opplevelse samt elevens behov, legges
det et grunnlag for tillit i samarbeidet. Andre positive faktorer for tillit og et godt foreldresamarbeid
er at læreren viser åpenhet vedrørende egen kompetanse om diagnosen og er villig til å tilegne seg
ny kunnskap hvis nødvendig. Videre at læreren er
åpen om organisering av undervisningen. Hvis
disse faktorene er til stede, og kommunikasjonen
oppleves som både nyttig og tilstrekkelig hyppig,
ligger det godt til rette for et godt skole–hjemsamarbeid (Gazi og Mandell, 2016). Avklarte forventninger, positiv kommunikasjon og støttende
og oppmuntrende holdninger til foreldrene er
andre faktorer som bidrar til et godt skole–hjemsamarbeid. Fleksible løsninger er viktig for å møte
mangfoldet i foreldregruppen (Læringsmiljøsenteret, 2017). Involvering av og medvirkning fra
foreldre i skolehverdagen kan forebygge stress
hos eleven og unødig bekymring hos foreldrene.
For lærere og skole vil foreldresamarbeid gi en
større forståelse for barnet i en utvidet kontekst
og bedre muligheter til å kunne tilrettelegge, evaluere og tilpasse læringen i en prosess.
Utvalget erfarer at mange foreldre til barn
med autisme og tourette opplever at de har et
godt forhold til skolen, men at skolen ikke alltid
har nødvendig kunnskap om og forståelse for de
særskilte behovene diagnosen medfører. Andre
foreldre forteller at de ikke blir trodd eller hørt av
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skolen, og at de opplever seg maktesløse overfor
systemet.
Overgang fra grunnskole til videregående skole
Mange kommuner og fylkeskommuner har et systematisk samarbeid ved overgangen fra ungdomstrinn til videregående opplæring. De har imidlertid ikke plikt til å samarbeide, slik barnehager og
skoler har.
Elever som etter sakkyndig vurdering har særlig behov for et særskilt utdanningsprogram i
videregående opplæring, har rett til inntak på
dette. Søkerne skal være meldt til fylkeskommunen for en sakkyndig vurdering hos PPT senest
1. oktober året før skolestart.
For andre elever med behov for spesialundervisning innen ordinær opplæring må den videregående skolen ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak
innenfor det ordinære opplæringstilbudet før det
søkes om sakkyndig vurdering. Vedtak om spesialundervisning kan derfor komme flere måneder ut
i skoleåret. Dette gjelder også for elever som har
hatt spesialundervisning i grunnskolen. I tilbakemeldinger til utvalget påpekes det at denne
«utprøvingsperioden» før vedtak om spesialundervisning er uheldig for elever med autisme og
tourette, da disse elevene har et særlig stort behov
for forutsigbarhet og struktur. Opplæringsloven
gir adgang til å fatte et tidsbegrenset enkeltvedtak
som bygger på en sakkyndig vurdering fra grunnskolen. Dette enkeltvedtaket er gyldig i en overgangsperiode frem til PPT for videregående opplæring har laget en ny sakkyndig vurdering, og
skolen har fattet et nytt enkeltvedtak om spesialundervisning. Innspill til utvalget kan tyde på at
det varierer hvorvidt denne muligheten benyttes.
Både foreldre og fagpersoner peker på at skolene bør begynne arbeidet med å vurdere elevens
behov i god tid før skolestart. I Utdanningsdirektoratets veileder Overganger for barn og unge som
får spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning
(Utdanningsdirektoratet, 2015) påpekes det også
at den nye skolen så raskt som mulig bør sørge
for en god dialog med foreldre, eleven og ungdomsskole, slik at elevene som trenger særlig tilrettelegging, får en god overgang og en god start
på den videregående opplæringen.
Hovedfunn grunnskole
Elever med autisme og tourette kan ha behov for
tilrettelegging for både sosiale, eksekutive og
sensoriske vansker. Utforming av elevenes fysiske
skolemiljø er viktig for å fremme gode lærings-

betingelser. Det er variasjon i hvordan den enkelte
skole tilrettelegger for elever med autisme og
tourette i dag. Det er vist at mange elever utvikler
skolevegringsatferd i løpet av skoleløpet.
Mange lærere og andre ansatte på skoler
mangler kompetanse om diagnosene og de særlige behovene for tilrettelegging som elever med
autisme og tourette har. Det er utfordrende å få
oversikt over hva som finnes av relevant informasjon, kurs og kunnskap om utvalgets grupper som
kan bidra til kompetanseheving av skolepersonalet. Det er også utstrakt bruk av ufaglærte assistenter i spesialundervisningen.
Det er et forbedringspotensial i økt samarbeid
og involvering av elever og foreldre ved utarbeidelse av planer og tiltak. Det er også rom for styrket samarbeid mellom skole og andre relevante
aktører slik som helsetjenestene.
Mange elever med autisme og tourette går i
ordinær skole. Det er rom for økt inkludering av
gruppene i skolen. Mange foreldre opplever et
godt samarbeid med skolen, men ser behovet for
økt kompetanse om gruppene.
Det er også behov for mer forskning på barn
og unge med autisme og tourette i skolen med
hensyn til organisering, innhold, læringsutbytte
og tilrettelegging av opplæringen.

6.2.4 Videregående opplæring
Skoleåret 2017/2018 gikk 93 prosent av alle 16–
18-åringer i videregående opplæring (Statistisk
sentralbyrå, 2019c). Funksjonsnedsettelser blir i
liten grad registrert i skoleadministrative
systemer og andre registre. Det finnes derfor lite
informasjon om omfanget av elever og lærlinger
med funksjonsnedsettelser, herunder autisme og
tourette. Om lag 4–5 prosent av elevene i videregående skole har nedsatt funksjonsevne (Wendelborg, Kittelsaa og Wik, 2017). En kartleggingsundersøkelse viste at om lag 14 prosent av
elevene hadde store funksjonsnedsettelser, mens
86 prosent hadde mindre funksjonsnedsettelser.
I videregående opplæring møter elevene
større krav til selvstendighet og ansvar for egen
læring. Elever med autisme og tourette vil fortsatt
ha behov for mange av de samme tilretteleggingstiltakene som i grunnskolen. Noen vansker kan
imidlertid være vanskelig å fange opp. For elever
med autisme kan dette være daglige misforståelser, opplevelse av ensomhet og det å føle seg
annerledes. Flere har vansker med å få venner.
Disse vanskene kan være «usynlige» for medelever og lærere (Skafle, Nordahl-Hansen og
Øien, 2019).
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Foreldre er fremdeles viktige støttespillere og
har behov for informasjon og samarbeid med skolen. Andre tjenester som er involvert rundt barnet
og familien, må også inkluderes for å sikre et helhetlig tilbud. Individuell plan er et her sentralt
verktøy.
Utdanningsvalg
Elever med autisme og tourette som søker videregående opplæring, har ulikt utgangspunkt. Noen
har hatt spesialundervisning og IOP gjennom
ungdomsskolen og karakterfritak i flere fag, mens
andre har hatt et vanlig utdanningsløp og søker
med karakterer fra ungdomsskolen på lik linje
med sine medelever. For mange elever med
tourette og autisme er målet videre studier og
ordinært arbeid. For andre elever er imidlertid
det viktigste målet med videre opplæring å tilegne
seg hverdagsferdigheter for å mestre voksenlivet.
Elevenes funksjonsnivå og ulike behov for tilrettelegging resulterer i ulike løp, slik som7
– ordinært opplæringstilbud med mål om fagbrev eller vitnemål
– ordinær opplæring, men med behov for
spesialundervisning, mål om fagbrev eller
vitnemål
– planlagt grunnkompetanse, med mål om
kompetansebevis8
– arbeidslivstrening, med mål om kompetansebevis
– hverdagslivstrening, med mål om kompetansebevis
Undersøkelser har vist at elever med funksjonsnedsettelser har mindre innvirkning på eget
utdanningsvalg (Wendelborg, 2014).
Omtrent halvparten av alle elever som søker
videregående opplæring, velger studieforberedende fag, den andre halvparten yrkesrettede
fag. Det finnes ikke informasjon om hvilke
studieretningsfag elever med autisme og
tourette velger. Blant elever med spesialundervisning går ca. 20 prosent på studieforberedende
og over 60 prosent på yrkesfag. På yrkesfag er
det flest elever med spesialunder visning på
helse- og oppvekstfag, service og samferdsel,
teknikk og industriell produksjon og restaurantog matfag. De øvrige ca. 15 prosent av elevene
7
8

Presentasjon av PPT, Vestfold fylkeskommune på utvalgsmøte, 15. januar 2019.
Kompetansebevis blir skrevet ut som dokumentasjon for
videregående opplæring i de tilfellene der vilkårene for å få
vitnemål eller fag- og svennebrev ikke er oppfylt.
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går på andre tilbud, som arbeidslivstrening og
hverdagslivstrening. Dette er tilbud rettet mot
elever med behov for opplæring for å mestre
hverdagsaktiviteter og/eller arbeid i tilrettelagt
bedrift (Markussen, Carlsten, Grøgaard og
Smedsrud, 2019).
For mange elever som ikke vil klare kravene
til fag- eller svenneprøve, er lærekandidatordningen et alternativ. Innenfor lærekandidatordningen
får eleven individuelt tilpasset opplæring i utvalgte
deler av læreplanen samt opplæring i en bedrift
fra første året på videregående. Lærekandidaten
går opp til en kompetanseprøve som gir en grunnkompetanse, som kan bygges videre til yrkeskompetanse slik som fag- og svenneprøve gir. Det er
spilt inn til utvalget at overgangen fra skolen til
lærekandidat er en utfordring for mange med nedsatt arbeidsevne. Det er liten tilgang på aktuelle
opplæringsbedrifter. Nær 75 prosent av skolene
opplever at det i stor eller svært stor grad er vanskelig å finne læreplass til elever med funksjonsnedsettelser sammenlignet med andre elever
(Wendelborg, 2017).
I innspill til utvalget påpekes det at utvalgets
grupper må sikres et opplæringstilbud som gir
reelt læringsutbytte og en sluttkompetanse. Dette
på bakgrunn av at karakterfritak eller alternativ
undervisning i enkelte fag har innvirkning på
muligheten for arbeidstilknytning senere i livet.
For utvalgets grupper er det derfor viktig med
kompetanse og kunnskap om tilrettelegging i
skolen for å bygge opp under mulighetene for
arbeidsdeltagelse senere i livet, jf. kapittel 6.3.
Gjennomføring og frafall
75 prosent av elevene i videregående opplæring
fullfører i løpet av fem år. I yrkesfaglige studieprogram gjennomfører 62 prosent av elevene, og på
studieforberedende fag gjennomfører 88 prosent
(Statistisk sentralbyrå, 2019d). Utvalget kjenner
ikke til hvor mange elever med tourette og
autisme som gjennomfører videregående skole.
Som angitt i kapittel 3.2.7 har ungdommer med
tourette i Sverige større frafall fra videregående
skole enn andre (Pérez-Vigil mfl., 2018).
Oppfølgingstjenesten (OT) er en fylkeskommunal tjeneste for ungdom under 21 år som har
rett til videregående opplæring, men som ikke er i
videregående opplæring eller arbeid. Oppfølgingstjenesten har ansvaret for å koordinere og samordne den tverrfaglige innsatsen for disse ungdommene. Tall fra oppfølgingstjenesten viser at i
aldersgruppen 16–25 år er det 15 prosent som
verken befinner seg i eller har bestått videre-
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gående opplæring. Andelen øker med alder, fra
2,6 prosent blant 16-åringer til 20 prosent blant 25åringer. Av de 15 prosentene som er uten og utenfor videregående opplæring, er omtrent halvparten i arbeid. Av de ungdommene oppfølgingstjenesten følger opp, er seks av ti i videregående
opplæring eller arbeid neste skoleår (Utdanningsdirektoratet, 2019b).
Det tverrsektorielle 0–24-samarbeidet har som
visjon at alle barn og unge skal få hjelp og støtte til
å mestre eget liv. Sentralt for satsingen er å sikre at
flere gjennomfører videregående skole. Et prosjekt
har sett på hvordan sektorenes innsatser kan samordnes bedre, for at unge med funksjonsnedsettelser kan få læreplass og gjennomføre fagopplæringen. I prosjektets sluttrapport om læreplasser og
gjennomføring for unge med funksjonsnedsettelser
er det anbefalt å se videre på bestemmelsene i opplæringsloven om individuell plan som virkemiddel
for å bidra til at elever og lærlinger med funksjonsnedsettelser gjennomfører videregående opplæring (Departementene, 2019). Et annet tiltak
som ble anbefalt, var at det igangsettes en
utprøving av metoden Supported Employment for
yrkesfagelever og lærlinger med funksjonsnedsettelser. Metoden er nærmere omtalt i kapittel 6.3.3.
Dette tiltaket anser utvalget som særlig relevant for
personer med autisme og tourette. Det er gode
erfaringer der utplassering og opplæring på
arbeidsplassen starter tidlig i løpet, og læring skjer
i konkrete arbeidssituasjoner (Gjertsen, 2014).
Tilpasset opplæring og spesialundervisning
På samme måte som i grunnskolen har elever
som ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, rett til spesialundervisning. Retten gjelder også lærekandidater, men
ikke lærlinger. Elever med rett til spesialundervisning har rett til heltidsopplæring i inntil to år
ekstra dersom eleven trenger det for å nå opplæringsmålene. Det er ikke kjent hvor mange som
har spesialundervisning blant elever med autisme
og tourette.
I skoleåret 2017/2018 hadde 2,6 prosent av
elevene i videregående opplæring enkeltvedtak om
spesialundervisning. Dette var uavhengig av studieløp og kompetansemål. Andelen med spesialundervisning i videregående opplæring er altså
betydelige lavere enn på ungdomsskolen (Utdanningsdirektoratet, 2019a). En studie for skoleåret
2018/2019 viste at 4 prosent mottok spesialundervisning (Markussen, Carlsten, Grøgaard og Smedsrud, 2019). De ulike tallene skyldes ulikt måletidspunkt – oktober for førstnevnte og desember i sist-

nevnte studie. Av dem som mottar spesialundervisning, har flest generelle lærevansker eller
psykososiale vansker. Over halvpartene av elevene
har mer enn to vansker (Markussen, Carlsten,
Grøgaard og Smedsrud, 2019).
At det er færre vedtak om spesialundervisning
i videregående skole enn i grunnskolen, kan tyde
på at videregående opplæring har større rom for
individuell tilpasning i ordinær undervisning, og
at klassestørrelse, struktur, organisering og innhold reduserer behovet for spesialundervisning.
Elevene velger selv utdanningsprogram og får
jobbe med fag som interesserer, motiverer og
engasjerer, og behovet for spesialundervisning
reduseres (Markussen, Carlsten, Grøgaard og
Smedsrud, 2019). Både ledere i videregående
opplæring, i ungdomsskolen og rådgivere i PPT
har bekreftet at tilpasningen av undervisningen er
bedre i videregående opplæring enn i ungdomsskolen. En annen forklaring på denne reduksjonen er at mange som har hatt spesialundervisning, velger dette bort når de har avsluttet grunnskolen for å begynne med «blanke ark» (Markussen, Carlsten, Grøgaard og Smedsrud, 2019).
Spesialundervisning skjer vanligvis utenfor
den ordinære klassen eller i en kombinasjon med
ordinær undervisning med nødvendig tilpasning.
En kartlegging av elever med funksjonsnedsettelser i videregående opplæring viste at blant elever
med sammensatte lærevansker som ikke mottok
spesialundervisning eller hadde IOP, fikk 79 prosent ekstra støtte i klassen. 44 prosent fikk også
undervisning i små grupper utenom klassen. For
elever med sammensatte lærevansker var det
også aktuelt med tilrettelegging og pedagogisk
differensiering i form av blant annet mer praksis
og mindre teori. Skolene fremhevet i undersøkelsen at målet var at flest mulig skulle ha opplæring
i klassen (Gjertsen og Olsen, 2013). Funnene
bekrefter at man i den videregående skolen i
utstrakt grad tilrettelegger for elever uten spesialundervisning.
Det er vist at to av tre elever med spesialundervisning går i egne klasser med redusert elevtall,
mens én av tre har tilhørighet til ordinære klasser.
Det er imidlertid stor fylkesvis variasjon med hensyn til andelen i egne klasser, fra 32 prosent i Sogn
og Fjordane til 93 prosent i Vestfold. Det er også
variasjon etter vanske; blant dem med sterkt nedsatt funksjonsevne går 92 prosent i egne klasser.
Jo flere vansker elevene har, desto større andel
går i egne klasser (Markussen, Carlsten, Grøgaard
og Smedsrud, 2019).
Flere studier peker på en økning i andel elever
som mottar spesialundervisning utenfor klassen i

NOU 2020: 1

99

Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

Kapittel 6

Boks 6.11 Kompetanseløft om autisme
En viktig del av prosjektet har vært å prøve ut
Ringerike og Hole PPOT har initiert et prosjekt
nye tiltak i PPOT som er direkte rettet mot
som har et overordnet mål om å imøtekomme
elever og deres foresatte. Tiltakene er:
pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgings– Mestringskurs – et kurs for å bidra til økt
tjenestens oppdrag om å bidra til at barn og
sosial trygghet og gjennomføring av videreunge opplever tilhørighet til sin opplæringsgående opplæring. Kurset gjennomføres
arena, og at alle barn og unge får et likeverdig
skoleåret 2019/2020 for tredje gang, med ett
tilbud i skolen. Dette imøtekommes gjennom
tilbud på dagtid og ett på kveldstid. Hvert
følgende delmål:
kurs består av ti samlinger. Til sammen gjen– økt kompetanse innad i PPOT om autisme
nomfører ca. 18 ungdommer kurset inne– bedre veiledningskompetanse innenfor
værende år.
autismespekteret
– Samtalegruppe for foreldre – en arena for å
– utarbeide et opplegg for undervisning/foredele erfaringer og spørsmål med andre forlesning og veiledning til skolene i Buskerud
eldre og en representant fra PPOT. Foreldrefylkeskommune
gruppen arrangeres på samme tidspunkt
– legge til rette for utarbeidelse og gjennomsom kveldskurset og har inneværende år
føring av kvalitativt gode IOP-er for denne
ca. tolv foreldre som deltar.
elevgruppen
– Karriereveiledningsgruppe – et tilbud til ung– trygg og forutsigbar overgang fra grunndom på Vg2 yrkesfag for å forberede dem på
skole til videregående skole
lærlingtiden. Karriereveiledningskurset gjen– forutsigbart og trygt 3–4 års løp som elev i
nomføres som fem samlinger i vårhalvåret.
videregående opplæring og lærling/lærekandidat
Prosjektet har gjennom hele prosjektperioden
– trygg og forutsigbar overgang fra videregåmottatt veiledning, støtte og faglige bidrag fra
ende opplæring og ut i arbeidslivet: utvikle
Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset
gode samarbeidsrutiner og virkemidler for
i Vestfold HF og Regional kompetansetjeneste
rett støtte til rett tid ved overgang fra skole til
for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og
arbeidsliv
narkolepsi i Helse Sør-Øst RHF.
– øke handlingsrommet for å komme ut i
arbeid og meningsfull aktivitet for ungdom
Kilde: Møte med Ringerike og Hole PPOT, 12. juni 2019.
med diagnose innenfor autismespekteret

videregående skole (Wendelborg, 2014; Markussen, Carlsten, Grøgaard og Smedsrud, 2019).
Denne økningen må imidlertid sees i sammenheng med at det er en relativt liten gruppe som
har vedtak om spesialundervisning i videregående skole, og denne gruppen er sammensatt av
elever som også har større behov.
Studiene nevnt ovenfor tyder på ulik praksis
for organisering av opplæringen. Det er behov for
mer kunnskap om hvordan skoletilbudet er tilrettelagt og organisert for utvalgets grupper.

Overgang til studier, arbeid eller aktivitet
«I dag opplever man (…) en uheldig ‘missing
link’ på systemnivå mellom skolene og NAV. Så
lenge ansvarsfordelingen er slik den er i dag,

blir skolene stående alene om overgangen for
elevene, hvor det ville vært fornuftig at andre
instanser i større grad var involvert, også på et
tidligere tidspunkt.»
Kilde: Gjertsen, 2014, s. 77.

Foreldre og personer med diagnosene forteller
om en følelse av å bli overlatt til seg selv ved fylte
18 år. Støttesystemet som barnet har hatt gjennom grunnskole og videregående, er der ikke
lenger.
Det er kartlagt hvilke instanser skolen samarbeider med i overgangen fra videregående skole
til arbeidsliv (Gjertsen, 2014). PPT er den instansen skolene samarbeider mest med når det gjelder tilrettelegging og planlegging for overgangen
mellom videregående opplæring og arbeid for
elever med funksjonsnedsettelser. Flere skoler
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formidlet i undersøkelsen at de opplevde samarbeidet med PPT som godt. Skolene rapporterte
videre at de i liten grad samarbeider med NAV
med hensyn til å finne læreplasser, utprøving på
arbeidsplass, tilrettelegging av arbeidsoppgaver
eller overgang til arbeid.
Selv om NAV ikke har et formelt ansvar så
lenge elevene er i videregående skole og er under
18 år, kan det være mye å hente for alle parter ved
å starte et samarbeid (Gjertsen, 2014). Innspill
utvalget har mottatt, støtter opp om at tiltak fra
NAV er viktig for at elevene skal lykkes i arbeidslivet. Skoler erfarer imidlertid at det er store variasjoner i hvilken grad NAV bidrar.
Skolens rådgivere og NAV-veilederne har
kompetanse som utfyller hverandre. Ved noen
yrkesfaglige videregående skoler har det vært
gjennomført et prosjekt i samarbeid med NAV-veiledere for å forebygge frafall og hjelpe elevene til
å fullføre videregående skole og lette overgangen
til arbeidslivet. NAV-veilederne bisto også i forhold utenfor skolen, slik som bolig- og hjemmeforhold, som hadde innvirkning på skolesituasjonen
(NAV, 2019i). Dette ga en særskilt mulighet for
NAV til å komme tidlig inn med hensyn til avklaringer og tilrettelegging for elevenes yrkesdeltagelse. I sluttrapporten til 0–24-prosjektet ble det
blant annet anbefalt en videreføring av NAV-veiledere i videregående skole som et av flere tiltak
(Departementene, 2019).
Nedsatt funksjonsevne kan gi grunnlag for
særskilt opptak i høyere utdanning. For å sikre en
god overgang er det viktig at rådgivere i videregående skole kan veilede om hva som finnes av tilretteleggingstiltak på det aktuelle studiestedet og
bistå i å etablere kontakt med tilretteleggingstjenesten.
Også overgangen fra skole til et dagsenter krever god planlegging, samarbeid og informasjonsutveksling. Det er viktig at dagsenteret får grundig og detaljert informasjon i forkant om viktige
områder, slik som hverdagsferdigheter.9 Utvalget
har mottatt innspill om at det kan være utfordringer med å få til gode overganger mellom skole og
dagsenter når vedtak om dagsenterplass kommer
etter at skolen er avsluttet, og man ikke kan
arbeide med overgangen i god tid.

behov for spesialundervisning og gjennomføring
av videregående skole. Det er behov for mer
kunnskap om kvalitet, innhold, tilrettelegging og
organisering av skoletilbudet for utvalgets grupper. Dette for å sikre et reelt læringsutbytte og en
sluttkompetanse elevene kan ta med seg videre.
Overgangen fra videregående skole til videre
studier, arbeid eller annen aktivitet er identifisert
som en vanskelig fase med manglende koordinering mellom sentrale tjenester. Langsiktig planlegging og et tettere samarbeid med NAV vil være
gunstig for utvalgets grupper i overgangen. Det er
også vesentlig at overgangen fra skole til dagsenter forberedes og at sentrale aktører samarbeider.

6.2.5

Folkehøyskole

Hovedfunn videregående opplæring

Folkehøyskolen er en eksamens- og karakterfri
skole som i utgangspunktet er for alle. 11 prosent
av dagens unge velger å gå et år på en av de 82
folkehøyskolene i Norge (Folkehøgskolene, 2019).
Flere folkehøyskoler tilbyr arbeids- og botreningslinjer til personer som har behov for tilrettelagt opplæring. Linjene skal bidra til forberedelse
til et mest mulig selvstendig liv. Skolene legger
vekt på et inkluderende og sosialt miljø med mye
aktiviteter.
Paraplyorganisasjonen Unge funksjonshemmede har i 2019 gjennomført prosjektet Et år for
alle hvor det er undersøkt hvordan unge med
funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom uavhengig av diagnose opplever tilretteleggingen og
tilgjengeligheten til folkehøyskolene (Opdahl,
2019). Prosjektet så også på opplevd utbytte etter
ett år på folkehøyskole. 98 prosent av folkehøyskolene oppga at de har erfaring med å tilrettelegge for elever med «lære- og konsentrasjonsvansker», herunder Aspergers syndrom og
ADHD. 67 prosent oppga at de har erfaring med å
tilrettelegge for elever med psykisk utviklingshemming / autisme. 92 prosent oppga at de kan gi
et fullverdig tilbud til den første gruppen, og 48
prosent sa de også kan gi et fullverdig tilbud til
den siste gruppen. Prosjektet fant også at elever
med psykisk utviklingshemming / autisme er den
gruppen som færrest skoler kan gi et fullverdig tilbud til. 30 folkehøyskoler oppga at de kan ivareta
denne elevgruppen. Det er ingen egne funn knyttet til tourette.

Det er lite kunnskap om elever med autisme og
tourette i videregående skole med hensyn til blant
annet tilretteleggingsbehov, valg av studieretning,

6.2.6

9

Møte med Stiftelsen Radarveien, 19. desember 2018.

Voksenopplæring

Etter opplæringslovens regler kan voksne ha rett
til grunnskoleopplæring og videregående opplæ-
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ring. Undervisningen skal tilpasses den enkeltes
behov og tilrettelegges med hensyn til tid, sted og
fremdrift i opplæringen. Den kan tilbys på heltid
eller deltid, på dag- eller kveldstid eller som fjernundervisning.
Voksne har rett til spesialundervisning i voksenopplæringen hvis de ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av ordinære opplæringstilbud eller har særlige behov for opplæring for å
utvikle og holde ved like grunnleggende ferdigheter. Det er ikke kjent i hvor stor grad utvalgets
grupper benytter seg av tilbudet. Innspill til utvalget tilsier at mange ikke er kjent med retten til
voksenopplæring.

6.2.7 Høyere utdanning
Flere ungdom med autisme og tourette er studenter ved universiteter, høyskoler og fagskoler.
Hvor mange dette dreier seg om, er ikke kjent,
men lærestedene har over tid rapportert om et
økende antall studenter med autisme og ADHD.
I en undersøkelse fra 2012 rapporterte 1,7 prosent av studentene å ha en form for nevroutviklingsforstyrrelse (Universell, 2016). Om lag
30 prosent av studentene med funksjonsnedsettelser gjennomfører høyere utdanning (Legard,
2013). Det er ikke kjent hvor mange studenter
med tourette eller autisme som fullfører studieløpet.
Studenter med autisme og tourette har behov
for informasjon om tilretteleggingsmuligheter ved
studiestart samt individuell veiledning og sosial
støtte. De vil fortsatt ha mange av de samme
behovene for tilrettelegging som i tidligere skoleløp med hensyn til strukturering, forutsigbarhet
og planlegging.
Et offentlig utvalg, Universitets- og høyskolelovutvalget, har parallelt med dette utvalgets
arbeid gjennomgått regelverket for universiteter
og høyskoler og regelverket for studentvelferd. I
henhold til mandatet er målet «å utforme et
regelverk som tydelig beskriver ansvar, rettigheter og plikter, både for universitetene og høyskolene, og for studenter og ansatte» (Regjeringen.no, 2019i).
Tilrettelegging – organisering og innhold
Universell er den nasjonale enheten for inkludering, universell utforming, tilrettelegging og
læringsmiljøutvalg i høyere utdanning. Enheten
arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet
og er organisatorisk tilknyttet NTNU i Trondheim. Utvalget erfarer at Universell har en viktig
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rolle ved å koordinere og legge til rette for samhandling mellom ansatte som jobber med tilrettelegging ved de enkelte studiestedene, samt å heve
kunnskapen hos fagansvarlige og forelesere.
Dette gjelder både tilrettelegging generelt og tilrettelegging for studenter med autisme spesielt.
Universell har gitt ut veilederen Studenter med
ADHD og Asperger syndrom (Universell, 2016).
Foreløpig finnes det ikke materiale om tilrettelegging for studenter med tourette.
Tilrettelegging i høyere utdanning skal sikre
likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter
når det gjelder både kvalitet og omfang. Tilrettelegging omfatter både fysiske forhold og undervisningsopplegg, læremidler og eksamen.
Studiestedene er pålagt å ha en handlingsplan
for studenter med funksjonsnedsettelser og en
egen kontaktperson for tilrettelegging. Det varierer imidlertid hva som tilbys av tilrettelegging ved
ulike studiesteder. Utvalget erfarer at det kun er
et fåtall læresteder som har egne tilretteleggingstjenester med flere ansatte og tett oppfølging av
studenter med behov. De fleste læresteder har én
kontaktperson, noen ganger i en delt stilling.
Dette har betydning for hvilke tjenester som tilbys. Studiestedene bruker flere kanaler for å nå ut
med informasjon om generelle tilretteleggingsmuligheter, slik som velkomstbrev, brosjyre,
Twitter og internett. Utvalget erfarer at det er få
studiesteder som har informasjon spesielt rettet
mot studenter med autisme og tourette. Videre at
det kan være vanskelig å finne frem til tilrettelagte
tiltak ved universiteter og høyskoler for utvalgets
grupper.
Tilrettelegging kan skje gjennom spesifikke
tiltak for den aktuelle studenten eller gjennom
generelle tiltak overfor hele studentgruppen. Ved
behov for tilrettelegging gis det ofte tilbud om en
kartleggingssamtale ved oppstart av studier. For
mange er det viktig at læringsmål konkretiseres,
og at det er klare, uttrykte forventninger til hva en
skal kunne i de ulike fagene. Tilrettelegging kan
eksempelvis gis ved innvilgelse av fleksibilitet ved
innleveringer og tilrettelegging ved eksamen.
Opptak av forelesninger og å få notater i forkant
av forelesninger er også gunstig for mange. For
noen vil egen lesesalsplass være fordelaktig for å
unngå utfordringer med lys, støy og sanseinntrykk.
I studentenes helse- og trivselsundersøkelse
fra 2014 oppga 2 prosent av studentene å ha en
«kognitiv lidelse», som Aspergers syndrom,
ADHD eller tourette. Av disse svarte 26 prosent at
de mottok en form for tilrettelegging. 33 prosent
opplyste at de hadde behov for tilrettelegging,
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Boks 6.12 Tilrettelegging, helse og mestring
pedagogisk og psykososialt (TilretteleggingsUniversitet i Agder (UiA) har etablert et ressurskontoret).
senter for tilrettelegging, helse og mestring.
Tilretteleggingskontoret har tre veiledere.
Senteret er samlokalisert med enhetene Studier
Veilederne hjelper både med praktisk og pedamed støtte, Studentsamskipnaden i Agder og Tilgogisk tilrettelegging til studenter med funkretteleggingstjenesten for å tilby studentene ett
sjonsnedsettelse eller sykdom som påvirker
sted å gå til. Ressurssenteret er et lavterskeltilstudiehverdagen. Det er etablert et gruppebud for studenter som har særskilte behov, eller
tilbud for studenter med Aspergers syndrom
som opplever studiesituasjonen som tøff. Ved
som er studentdrevet, og som tilretteleggingssenteret kan studentene få tett og regelmessig
kontoret initierer oppstart av hvert år. UiA er for
oppfølging på grunn av psykisk funksjonsnedøvrig det eneste norske universitetet som har en
settelse (Studier med støtte), samtaler/terapi
egen koordinator for universell utforming.
for ulike typer utfordringer (SiA Helse) eller
konkret tilrettelegging som berører læringsmiljøKilde: Presentasjon av Tilretteleggingskontoret ved UiA, på
perspektivene digitalt, fysisk, organisatorisk,
utvalgsmøte 15. januar 2019.

men ikke mottok dette (Nergård og Olsen, 2014).
Dette tyder på at mange studenter har behov for
tilrettelegging, men ikke kjenner til eller benytter
seg av tilbudet.
En ung mann med Aspergers syndrom har
beskrevet noen av sine erfaringer fra studietiden
til utvalget:
«Som student oppsøkte jeg aldri rådgiving eller
karriereveileding selv om jeg fikk tilbud om
det. Jeg hadde mer enn nok med å håndtere
studiehverdagen og syntes det var skummelt å
oppsøke mennesker jeg ikke kjente. I ettertid
ser jeg at jeg kunne hatt godt av mer veiledning
og tilrettelegging i studietiden og skulle ønske
at det var noe som ble tilbudt meg direkte. Jeg
ble veldig sliten av å studere og brukte helger
og ferier på å komme meg til hektene. Derfor
orket jeg aldri å ha en sommerjobb eller deltidsjobb ved siden av studiene.»
I en kartleggingsundersøkelse gjennomført av
Universell (2016) hvor veiledere med ansvar for
tilrettelegging delte sine erfaringer om tilrettelegging for studenter med Aspergers syndrom og
ADHD, uttrykte flere at studiestedene hadde lite
erfaring med studenter med Aspergers syndrom.
I samme undersøkelse fremkom det at tilretteleggingskontaktene som hadde erfaring med
gruppen, opplevde at studenter med Aspergers
syndrom var utfordrende å følge opp, da de kan ha
vansker med å ta initiativ selv. Når studenten først
tok kontakt med tilretteleggingstjenesten, hadde
det ofte allerede oppstått et problem. Tilrette-

leggingskontaktene fortalte også at studentene
meldte at faglærer sjelden hadde tid til den oppfølgingen de hadde behov for. Studenter med
ADHD og Aspergers syndrom formidlet i undersøkelsen at de hadde utfordringer med konsentrasjonsvansker, problemer med å overholde frister
og gjennomføring av planlagte oppgaver. Dette var
problematisk til tross for hjelp til planlegging og
oppfølging. Mange hadde også problemer med å
orientere seg på campus (Universell, 2016). Flere
studenter uttrykte også skepsis til å ta imot tilbud
om tilrettelegging på grunn av tidligere negative
opplevelser med stigmatisering i skoleløpet (Universell, 2016). Utvalget kjenner ikke til at det er
gjort tilsvarende kartlegging av studenter med
tourette. Lærestedene utvalget har vært i kontakt
med, har liten eller ingen erfaring med tilrettelegging for denne gruppen. En kan imidlertid anta
at mange av de generelle tilretteleggingstiltakene
vil komme studenter med tourette til gode. Det er
behov for økt kunnskap på området.
Studentsamskipnadene er private stiftelser som
har i oppgave å organisere studentenes velferdstilbud, som blant annet består av boliger og helsetjeneste. Studenthelsetjenesten kan for eksempel
tilby kontakt med lege og psykolog, rådgivning og
ulike mestringskurs.
Bygging av nye studentboliger finansieres
med tilskudd fra Kunnskapsdepartementet. Husbanken har utarbeidet retningslinjer for tilskuddsordningen som også inneholder krav for boliger
tilrettelagt for studenter med nedsatt funksjonsevne. Blant annet skal det tilrettelegges for personer som har vanskeligheter med oppmerksomhet,
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Boks 6.13 Fylkessamarbeid mellom NAV og studiesteder
rettelegging ved Høgskolen i Volda, NTNU ÅleI Møre og Romsdal har høyskoler, universitet,
sund og Høgskolen i Molde, studentrådgivere
studentsamskipnadene og NAV inngått samfra studentsamskipnadene ved studiestedene,
arbeid for å sikre vellykkede studieløp og overNAV Hjelpemiddelsentral og kompetansekoorgang til arbeid for studenter med tilrettedinator og koordinator for ungdomssatsingen/
leggings- og/eller tilpasningsbehov.
jobbstrategien ved NAV Møre og Romsdal.
Samarbeidet er forankret på direktørnivå, og
Samarbeidsgruppen jobber med å
det gjennomføres årlige ledermøter. Det er også
– utarbeide rutiner for tidlig kartlegging av tilinngått en samarbeidsavtale mellom partene.
pasnings- og tilretteleggingsbehov
Avtalene skal være et felles fundament for å
– koordinere og iverksette felles tiltak for å
regulere områder hvor NAV, høyskoler, universikre studiegjennomføring
sitet og studentsamskipnadene har tilstøtende
– koordinere og iverksette arbeidsrettet
og overlappende ansvar.
bistand for å sikre overgang fra studier til
Gruppen møtes to ganger i året. Gjennom
jobb
samarbeidet blir deltagerne kjent med hverandres tilbud og virkemidler, bygger relasjoner
Kilde: Korrespondanse mellom utvalgets sekretariat og NAV
og utveksler praksis og opplevde behov. DelMøre og Romsdal, november 2019.
tagere på møtet er rådgivere som jobber med til-

konsentrasjon, hukommelse og bearbeiding av
sanseinntrykk, med å planlegge og utføre handlinger og med å forstå språk og kommunikasjon
(Husbanken, 2019b).
Noen studenter med autisme og tourette trenger praktisk veiledning og tilrettelegging med
hensyn til å skulle bo alene for første gang. Studentsamskipnadene og tilretteleggingskontakter
kan samarbeide ved behov for tilrettelegging.
Støtte i å håndtere bosituasjon faller imidlertid
utenfor begges mandat/ansvarsområde. Det kan
således være et udekket behov – da bosituasjonen
kan være utfordrende for flere. Det vises til kapittel 6.5 for en nærmere omtale av bolig. Kommunen har plikt til å tilby praktisk bistand og andre
helse- og omsorgstjenester. Det er en utfordring
at kommunen hvor studiestedet ligger, ikke kjenner personen fra før.
Utvalget kjenner for øvrig til at det finnes egne
ressursgrupper for studenter med Aspergers syndrom ved enkelte studiesteder. Disse gruppene
bidrar til nettverksbygging og varige relasjoner og
får god omtale både av studenter og tilretteleggingsveiledere.
Tiltak for utdanning
Elever og studenter i høyere og annen utdanning
som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på
grunn av nedsatt funksjonsevne, kan få et ekstrastipend fra Lånekassen (Lånekassen, 2019).

For personer som har nedsatt arbeidsevne slik
at de hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid, kan NAV yte arbeidsavklaringspenger slik at de skal kunne gjennomføre ordinær
utdanning. Tiltaket gjelder for personer over 22 år,
og utdanningen kan ha en varighet på inntil tre år.
Studenter over 22 år som har ytelser fra NAV,
kan søke om mentor eller Studier med støtte. Tiltakene er innrettet mot studenter som har behov
for faglig, sosial og praktisk støtte for å kunne gjennomføre utdanningen. Som hovedregel tilbys mentor i inntil seks måneder, men tiltaket kan forlenges
til inntil tre år. Lærestedet må selv rekruttere og
følge opp mentor og student (Universell, 2016;
NAV, 2019j). Dette er som regel basert på en ordning med frikjøp av en medstudent eller en ansatt
ved lærestedet. Det er ingen lovfestet rett til mentor, og tilgangen på tiltaket kan variere fra fylke til
fylke. Siden ordningen bare gjelder for personer
over 22 år, er heller ikke mentor tilgjengelig for studenter som kommer rett fra videregående skole.
Mentorordningen blir trukket frem som et
svært egnet tiltak for studenter med autisme både
av studentene selv og av tilretteleggingstjenesten.
Utvalget kjenner til at noen studiesteder har
ansatt egne mentorer for å gi eget tilretteleggingstilbud. Tilretteleggingstjenestene ser at
flere studenter, særlig studenter med autisme, har
behov for denne type sosial og praktisk støtte for å
gjennomføre utdanningen, men opplever at det
krever mye ressurser å administrere ordningen.
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Studier med støtte er et tilbud til studenter
over 22 år med moderate til alvorlige psykiske
helseproblemer som mottar ytelser fra NAV
(NAV, 2019k). Dette tiltaket er heller ikke rettighetsfestet og finnes bare i enkelte fylker. Blant
personer med autisme og tourette er psykiske
lidelser hyppig forekommende, og tiltaket vurderes derfor som aktuelt for utvalgets grupper.
Studentene tilbys støtte- og motivasjonssamtaler
og individuell veiledning med hensyn til strukturering av hverdagen og studiene, utvikling av
sosiale ferdigheter og bistand til praktiske oppgaver knyttet til studiet. Flere har også gruppetilbud.
Overgang til arbeid
Etter studier er utfordringen å søke arbeid. En
kunnskapsoversikt viser at god oppfølging og tilrettelegging i ung alder samt innsats fra familien
er faktorer som fremmer overgangen til arbeid.
Mangel på tilrettelegging i utdanning, problemer
med koordinering av tjenester og utfordringer
med dårlig helse er faktorer som hemmer overganger (Legard, 2013). Høyere utdanningsinstitusjoner har ingen klare retningslinjer for hvordan
de skal legge til rette for overgangen fra studier til
arbeidsliv for studenter med nedsatt funksjonsevne. Flere studiesteder har karrieresentrene
hvor en kan få veiledning i jobbsøkingsprosessen.
Noen studiesteder har også jobbsøkerkurs spesielt tilrettelagt for studenter med funksjonsnedsettelser.
Hovedfunn høyere utdanning
Det finnes mange gode tilretteleggingstiltak ved
studiestedene. Det er imidlertid behov for målrettet informasjon slik at studentene får kjennskap
til dem og mulighet til å ta dem i bruk.
Ved mange studiesteder mangler det kompetanse om tourette og autisme. Det mangler også
spesifikke tilretteleggingstiltak til studenter med
sosiale og kommunikative utfordringer og eksekutive vansker. Mentorordningen vurderes som
godt egnet for utvalgets grupper. For mange kan
slik støtte være avgjørende for å kunne gjennomføre studier og planlegge overgangen til jobb.
Det er potensial i tettere samarbeid og avklaring av ansvar mellom ulike tjenester for å finne
gode løsninger for studenter som har et tilretteleggingsbehov. De som har fått utdanning som tiltak via NAV, bør gis tilbud om oppfølging mot slutten av studieperioden. Dette vil sikre overgangen
til arbeid.

6.3

Arbeid og aktivitet

«Vi ønsker at det utvises større tålmodighet
med oss. At vi får større muligheter til å gjøre
det vi har gode forutsetninger til å gjøre i
arbeidslivet.»
Kilde: Innspill til utvalget fra en brukerforening.

Sysselsettingsandelen blant funksjonshemmede er
betydelig lavere enn ellers i befolkningen. Andelen
funksjonshemmede i aldersgruppen 15–66 år i
arbeid er 43,8 prosent, mens andelen i befolkningen totalt er 74,1 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (Statistisk sentralbyrå, 2019e). Det har ikke vært større endringer i
sysselsettingsandelen for disse gruppene de siste
årene (Barne- og likestillingsdepartementet, 2018a).
Det er en samfunnsøkonomisk gevinst om arbeidsdeltagelsen for personer med funksjonsnedsettelser øker. Beregninger viser at det vil gi en gevinst
på ca. 13 milliarder kroner over en tiårsperiode om
arbeidsdeltakelsen blant funksjonshemmede øker
med 5 prosent (Steen, Legard, Madsen, Anker og
Jessen, 2012). Mulighet for eventuell økt deltakelse i arbeidslivet for personer med funksjonsnedsettelser innebærer også mange positive fordeler for den enkelte som ikke nødvendigvis kan
omregnes i kroneverdi.
Mange i utvalgets grupper vil ha behov for
bistand i forbindelse med å få og beholde arbeid.
Når en person med autisme eller tourette trenger
bistand til å komme inn på arbeidsmarkedet, er
det behov for en grundig kartlegging av interesser, kunnskap og kapasitet. Mange av egenskapene og ressursene personer med autisme
eller tourette innehar, kan være verdifulle i ulike
yrker. Dette har også blitt påpekt i innspill utvalget har mottatt. Av positive egenskaper nevnes
ofte pålitelighet, presisjon, utholdenhet, kreativitet, evne til å se alternative løsninger og at mange
har blikk for detaljer.
NAV er den sentrale aktøren når bistand skal
gis. Personer med autisme og tourette har behov
for at NAV og arbeidsgiver har kunnskap om diagnosen og hvilke behov for tilrettelegging den
medfører. Kunnskap om den enkeltes arbeidskapasitet, behov for fleksibilitet i arbeidshverdagen og annen tilrettelegging er vesentlig for å
gjøre arbeidsdeltagelse mulig. Tverretatlig samarbeid og koordinering av tjenester er viktige faktorer for å få dette til. Det er behov for at arbeidsgivere er villige til å ansette personer med autisme
og tourette og til å bidra med plasser til
arbeidstrening.
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6.3.1 Arbeidsdeltagelse
Ved utgangen av desember 2018 var 188 300 personer registrert med nedsatt arbeidsevne. Antall
personer som mottok arbeidsavklaringspenger i
løpet av mars 2019, var 122 800. Det innebærer at
3,6 prosent av befolkningen i alderen 18–66 år
mottok arbeidsavklaringspenger på dette tidspunktet (NAV, 2019b). NAV anslår at om lag 60
prosent av gruppen med nedsatt arbeidsevne har
behov for tiltak eller oppfølging. Det finnes ikke
sikre tall for hvor mange personer med nevroutviklingsforstyrrelser som har nedsatt arbeidsevne eller mottar arbeidsavklaringspenger.
Holdninger og forventninger til yrkesdeltagelse i skolen kan påvirke muligheten for
arbeidsdeltagelse, jf. kapittel 6.2.4. Utvalget har
fått innspill om at overgangen mellom videregående opplæring, studier og arbeidsliv er mangelfullt forberedt og koordinert, jf. kapittel 6.2.4 og
6.2.7. Veien inn i arbeidslivet kan derfor være krevende for mange blant utvalgets grupper. En ung
mann med Aspergers syndrom har delt følgende
tanker om begynnelsen på arbeidslivet med
utvalget:
«Til tross for store utfordringer klarte jeg å
fullføre videregående på normert tid, men det
kostet utrolig mye krefter. Jeg var utslitt og
måtte ta meg et hvileår for å komme meg til
hektene igjen. Jeg oppsøkte NAV og de sendte
meg rett ut som jobbsøker på det åpne
arbeidsmarkedet. Jeg fikk ingen ekstra oppfølging, til tross for at man vet at voksne med
autisme har store utfordringer i arbeidslivet,
og er avhengig av støtte og tilrettelegging for
å lykkes.
Jo eldre jeg ble jo større ble angsten for
arbeidslivet. Da jeg fikk min første jobb i en
alder av 25 var jeg veldig dårlig forberedt. Selv
om jeg likte arbeidsplassen og kollegene mine
klarte jeg ikke å takle arbeidshverdagen min
og endte opp med å bli sykemeldt og utbrendt
før det hadde gått to år.»
Det er også påpekt at mange har med seg utfordringer fra skoletiden som gjør at de ikke er forberedt på arbeidslivet. Dette kan henge sammen
med opplevelser av manglende forståelse og en
følelse av utenforskap. Utvikling av ulike psykiske
tilleggslidelser kan påvirke muligheten for
arbeidsdeltakelse. Utvalget har også fått innspill
om at flere i gruppene opplever å falle mellom to
stoler: De er for friske til å få uføretrygd, men for
«syke» til å arbeide. Andre innspill peker på viktig-
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heten av individuell tilpasning og langvarig oppfølging av arbeidstagere med autisme og tourette.
Individuell oppfølging over tid og kunnskap om
diagnosene er viktig for en langsiktig tilknytning
til arbeidslivet.
Arbeidsdeltakelse for personer med tourette
Det antas at flere personer med tourette enn med
autisme har en tilknytning til det ordinære
arbeidslivet. Personer med tourette kan imidlertid
ha utfordringer med å komme inn på arbeidsmarkedet og å klare en full stilling. I innspill til
utvalget er det gitt uttrykk for bekymring for
mulige mørketall vedrørende faktisk arbeidsdeltagelse for gruppen.
Tics som ikke kan kontrolleres i offentligheten, kan ha innvirkning på muligheten til å få en
jobb. Selv tics som er under god kontroll, kan ha
negativ innvirkning på arbeidsmulighetene. Utvalget har fått innspill om at det også er en del personer som kvier seg for å fortelle sin arbeidsgiver at
de har tourette. Tourette er en lite kjent og myteomspunnet diagnose og fremstilles sjelden korrekt i mediene. Det er ofte fokus på personer som
er hardt rammet, med voldsomme tics, ekstreme
ytringer og vokale utbrudd. Dette gir opphav til
misoppfatninger om hva tourette er, og kan bidra
til feil oppfatning av at dette er det mest typiske
kjennetegnet.
Mange med tourette har utfordringer med
problemløsning, planlegging, gjennomføring av
oppgaver og regulering av atferd. Slike vansker
viser seg mest i hverdagen under stress og følelsesaktivering. Hyppig veksling mellom ulike oppgaver eller tankesett og brudd på rutiner er utfordrende. Dette vil kunne påvirke den enkeltes
arbeidsevne og kapasitet og er viktige faktorer å
ha kjennskap til med hensyn til arbeidstilrettelegging (NAV, 2019c). Symptomene på tourette
kan variere mye og kan medføre gode og dårlige
perioder. Både tics i seg selv og det å undertrykke
dem er energikrevende, noe som fører til at det
kan ta lang tid å hente seg inn igjen etter en
arbeidsdag. Søvnvansker og sensorisk overfølsomhet kan også påvirke arbeidskapasiteten.
Åpne kontorlandskap kan være vanskelig, og
skjermet arbeidsplass kan være nødvendig i
ekstra vanskelige perioder, for eksempel ved
svært mye tics.
Personer med muskel- og skjelettlidelser og
psykiske lidelser utgjør de største gruppene som
mottar arbeidsavklaringspenger. Det er sannsynlig at flere med tourette befinner seg i disse gruppene og derfor ikke er registrert med tourette-
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diagnosen i NAV. I tall hentet fra NAV10 fremkommer det at 36 personer (31 menn og 5 kvinner) fikk arbeidsavklaringspenger på bakgrunn av
diagnosen tourette i 2017. I tillegg var det 73 personer (58 menn og 15 kvinner) som fikk arbeidsavklaringspenger på bakgrunn av diagnosen
stamming/stotring/tics fra primærhelsetjenesten.
Det er nylig utarbeidet et eget veiledningshefte, Arbeidssøkere med Tourettes syndrom, rettet
mot NAV-veiledere (NAV, 2019c). Heftet skal
støtte og bidra med kompetanse og kunnskap til
NAV-veiledere når de skal gjøre vurderinger av
arbeidsevne, behov for støtte til oppfølging og
valg av arbeidsrettede tiltak eller aktiv behandling.

Arbeidsdeltakelse for personer med autisme
«Personer med autisme må først ha tid på seg
for å lære arbeidslivets krav og det å takle seg
selv før de er i stand til å lykkes i praksis.»
Kilde: Innspill til utvalget fra fagperson.

Mange personer med autisme står utenfor
arbeidsmarkedet. NAV har ikke sikre tall for gruppen, men har over flere år meldt om en markant
økning i antall personer med Aspergers syndrom
som henvender seg for bistand. Autismeforeningen har også i lengre tid pekt på at mange med
autisme i dag står utenfor det ordinære arbeidslivet.
Hvordan vanskene til personer med autisme
kommer til uttrykk, kan variere. Felles er sensoriske vansker samt vansker og sårbarhet knyttet
til sosialt samspill og organisering av hverdagslivet. Ulike diagnoserelaterte trekk, slik som rigiditet, nedsatt evne til egenstrukturering, perfeksjonisme og avsporing i arbeidet, kan være vanlige utfordringer. En kvinne med Aspergers syndrom beskriver følgende problemstilling i hverdagen og i arbeidslivet til utvalget:
«Hos mennesker med Aspergers syndrom er
alt like viktig. Man klarer ikke å sortere ut det
som er viktig i en samtale eller i arbeidsoppgaver. Og ofte så trenger de anerkjennelse eller
bare å vite at de har gjort ting riktig.
Tilrettelegging er viktig, men det må gjøres
riktig. Det skal tilrettelegges slik at det blir let10

Tallene som er oppgitt i dette delkapitlet, er hentet fra statistikkavdelingen i NAV. De får sine tall fra NAVs saksbehandlersystem Arena, som baserer seg på fastlegens
hoveddiagnose satt ved søknad om arbeidsavklaringspenger.

tere for en med Aspergers syndrom å tilpasse
seg. Det skal ikke tilrettelegges for at de skal
klare livet uten motbakker.»
Utvalget har også fått innspill om at mange med
autisme opplever at deres kunnskap, kompetanse
og arbeidskapasitet forblir uforløst og ubenyttet i
møtet med arbeidslivet. Det etterlyses mer kunnskap, forståelse og skreddersøm for at denne
gruppen skal få større muligheter til å jobbe.
I tall hentet fra NAV fremkommer det at 603
personer (464 menn og 139 kvinner) mottok
arbeidsavklaringspenger på bakgrunn av diagnosen autisme i 2017. Av disse hadde 548 diagnosen
Aspergers syndrom. Det er stor usikkerhet om
hvorvidt disse tallene gir et korrekt bilde. Det er
grunn til å anta at mange personer med autisme
kommer inn i NAV-systemet på bakgrunn av
andre diagnoser eller tilleggsvansker, som for
eksempel ADHD og/eller psykiske lidelser som
angst, depresjon mv.
Som støtte til NAV-veiledere som skal gjøre vurderinger rundt arbeidsevne og behov for støtte til
oppfølging, arbeidsrettede tiltak eller aktiv behandling, er det utarbeidet et eget veiledningshefte,
Arbeidssøkere med Asperger syndrom (NAV, 2017).

6.3.2 Organisering av NAV
NAVs tjenester og ansvarsområder er delt i en
kommunal og en statlig del. På NAV-kontorene
arbeider statlige og kommunalt ansatte sammen.
De kommunale tjenestene i NAV omfatter opplysning, råd og veiledning, økonomisk stønad, midlertidig botilbud, individuell plan og kvalifiseringsprogram. Den statlige delen av NAV har ansvar for
arbeidsrettet oppfølging, herunder oppfølging av
arbeidssøkere uten ytelser, og oppfølging av
arbeidssøkere som mottar dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, overgangsstønad,
uføretrygd og tiltakspenger. I tillegg kommer oppfølging av arbeidsgivere og av det lokale arbeidsmarkedet.
NAV har en egen veiviser for arbeidsgivere
som vurderer å inkludere personer som av ulike
årsaker har havnet utenfor arbeidslivet, eller som
ønsker å gjøre en ekstra innsats for å bidra til å
beholde ansatte som har psykiske eller fysiske
utfordringer (NAV, 2019d).
NAV Arbeidsrådgivning
NAV Arbeidsrådgivning ble etablert som en
spesialenhet i Arbeidsmarkedsetaten, den gang
under navnet Arbeidsrådgivningskontoret, i for-
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bindelse med nedleggelsen av fire attføringsinstitutt i 1989. Tjenesten skal i utgangspunktet være
tilgjengelig i hvert fylke. Oppgaven er å bistå
NAV-kontorene ved å gi tilbud til brukere som har
behov for tjenester utover det de lokale kontorene
kan tilby, og være en faglig støtte og samarbeidspartner for veiledere på NAV-kontorene. Det er
utarbeidet retningslinjer for tjenesten, som sist
ble revidert i 2014 (NAV, 2014).
Det er opp til hvert fylke / hver region i NAV å
avgjøre hvordan NAV Arbeidsrådgivning skal
bidra til å nå målene i arbeids- og velferdspolitikken. Dette innebærer at fylkene/regionene selv
avgjør hva navnet på spesialenheten skal være. De
fleste enhetene har beholdt navnet NAV Arbeidsrådgivning, men også NAV Rådgivningstjeneste,
NAV Avdeling for tjenesteutvikling og NAV Rådgivning og veiledning benyttes i dag. Dette kan virke
forvirrende for eksterne samarbeidspartnere og
brukere. Det varierer i de ulike fylkene/regionene hvordan NAV Arbeidsrådgivning er dimensjonert i form av antall ansatte, samt hvilken kompetanse spesialtjenesten faktisk har.
NAV Hjelpemiddelsentral
Hjelpemiddelsentralen er et ressurs- og kompetansesenter som har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler til personer med
funksjonsnedsettelser i sitt fylke. Hjelpemiddelsentralen bistår kommuner, arbeidsgivere og andre
samarbeidspartnere med rådgivning, veiledning,
opplæring og tilrettelegging. Personer med
autisme og tourette kan ha god nytte av blant annet
hjelpemidler til planlegging og organisering.
For informasjon om hjelpemiddelsentralenes
arbeid knyttet til bolig, se kapittel 6.5.2.

6.3.3 Tiltak og virkemidler
Alle som søker om arbeidsrettet bistand hos NAV,
har rett til å få en behovsvurdering for å avdekke
hvilket bistandsbehov vedkommende har for å
komme i arbeid. Dersom brukeren antas å ha nedsatt arbeidsevne, har brukeren rett til å få
en arbeidsevnevurdering. Er arbeidsevnen redusert med minst 50 prosent, kan man søke om
arbeidsavklaringspenger.11
De ulike tiltakene er nærmere regulert i tiltaksforskriften, og har som formål å bedre
11

Etter Stortingets behandling av statsbudsjettet, jf Innst. 15
S (2019-2020) til Prop. 1 S (2019–2020), avvikles ung uførtillegget for nye mottakere av arbeidsavklaringspenger.
Endringen gjelder for nye mottagere med virkningsdato fra
1. februar 2020 eller senere.
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arbeidssøkernes arbeidsevne og muligheter til å
få eller beholde arbeid. Tiltakene tildeles av de
lokale NAV-kontorene etter den enkeltes behov
og arbeidsevne. I innspill til utvalget trekkes tiltak
som mentor på arbeidsplassen, lønnstilskudd og
individuell tilrettelegging frem som vesentlig for
stabil arbeidsdeltagelse for utvalgets grupper.
En ung mann med Aspergers syndrom har
delt disse tankene om arbeidslivet og virkemidler
med utvalget:
«NAV har mange tiltak som kurs, lønnstilskudd, jobbspesialister osv., men mangler
kompetansen på hvordan de kan brukes mest
mulig effektivt for denne målgruppen. NAV
trenger flere veiledere og jobbspesialister med
spesialkompetanse på autisme, tourette og
andre utviklingsforstyrrelser. Mennesker med
utviklingsforstyrrelser burde ha krav på en fast
veileder på NAV som kan følge opp over lengre
tid og er godt kjent med de aktuelle diagnosene.
Jeg har i hele mitt voksene liv slitt med å ta
vare på meg selv og begynte først å nærme
meg balanse i livet mitt etter at jeg fikk innvilget gradert uføretrygd. For meg er det en stor
trygghet å slippe å måtte slite meg ut i en fulltidsjobb, slik jeg har gjort flere ganger tidligere med fatale konsekvenser for helsen
min. Jeg har nå en spennende 50 % jobb som
jeg trives godt i, men den er bare midlertidig.
Jeg kunne gjerne tenkt meg fast stilling for å
få mere forutsigbarhet, men det er vanskelig
å få i kommunen jeg jobber i. Der snakkes det
mye om såkalt «heltidskultur», og nesten
ingen faste deltidsstillinger lyses ut. Dette er
et eksempel på hvordan arbeidslivet er lagt
opp for å beskytte funksjonsfriske mennesker
i 100 % jobb. Det er vanskelig å slippe til for
oss med nedsatt eller varierende arbeidsevne.»
Aktuelle tiltak for utvalgets grupper
Oppfølgingstjenester
Oppfølgingstjenester er innrettet mot personer
som har særlig behov for individuell bistand for å
få og beholde en vanlig lønnet jobb.
– Mentorordningen er et tiltak som er ment for
personer som trenger praktisk bistand, veiledning eller opplæring i arbeidsrettede ferdigheter på arbeidsplassen.
– «Utvidet oppfølging» er et tiltak som bygger på
Supported Employment-metodikk. En jobbspesialist bistår arbeidssøkeren med å skaffe jobb
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NAV Vestfold og Fønix AS

Boks 6.14 Metode for å inkludere
flere i arbeidslivet
Supported Employment (SE) er en metode for
oppfølging av personer som har behov for
bistand for å komme i arbeid. Metoden innebærer rask utplassering i det ordinære
arbeidslivet og gir både brukeren og arbeidsgiveren tett oppfølging over tid. I Danmark er
det gode erfaringer med bruk av Supported
Employment og inkludering av personer med
autisme i prosjektet Klar til start, jf. kapittel
4.2.

Fønix AS er en tiltaksbedrift eid av Sandefjord
kommune, som på oppdrag fra NAV arbeider med
å bistå mennesker ut i jobb. Fønix tilbyr oppfølging spesielt rettet mot personer med Aspergers
syndrom og autismediagnoser. Arbeidssøkerne
gis tett oppfølging av en konsulent som har god
kjennskap til og erfaring med både behovet for
bistand og jobbetablering. Store deler av oppfølgingen skjer ute i det ordinære arbeidslivet. Virksomheten er lokalisert i Tønsberg, har ti plasser
og tar imot arbeidssøkere fra hele Vestfold. Det er
rullerende inntak.
Digitale talent – kurs i spillutvikling

–

og følger opp både arbeidssøkeren og arbeidsgiveren etter at arbeidsforholdet er etablert.
Jobbspesialisten skal følge brukeren tett og
kjenne det lokale arbeidsmarkedet.
Individual Placement and Support (IPS) er en
ordning med individuell jobbstøtte hvor brukeren får behandling i det psykiske helsevernet
parallelt med bistanden knyttet til arbeid. Jobbspesialistene er en integrert del av deltagerens
behandlingsteam. Internasjonalt er det godt
dokumentert at IPS er effektiv for å få personer
med psykiske helseproblemer i lønnet arbeid
(Nøkleby, Blaasvær og Berg, 2017). Dette er
også bekreftet i en norsk studie der seks nasjonale prosjekter ble fulgt i fire år (Sveinsdottir
mfl., 2014; Reme mfl., 2016). Tilbudet er per i
dag ikke tilgjengelig i alle fylker/regioner. Det
er også vanskelig tilgjengelig for utvalgets
brukergrupper.

Lønnstilskudd
Lønnstilskudd skal kompensere for en lavere produktivitet som følge av redusert arbeidsevne.
– Midlertidig lønnstilskudd innvilges for en
periode og kan være et egnet tiltak dersom personen trenger tid til å tilegne seg nye oppgaver
og rutiner i en ny arbeidssituasjon.
– Tidsubestemt lønnstilskudd er varig og kan
kompensere for arbeidstakerens behov for lengre tid på å utføre arbeidsoppgaver eller behov
for hyppigere pauser.
Nedenfor omtales noen tiltak og prosjekter.
Dette er ikke en fullstendig oversikt, men er
eksempler på tilrettelegging av arbeid for utvalgets grupper.

NAV Møre og Romsdals Digitale talent er et kurs i
digitale ferdigheter og spillutvikling for arbeidssøkere over 19 år med interesse for data som er
utenfor arbeidsliv og utdanning.
Et forkurs avklarer egnethet, kunnskap og
motivasjon og gir deltagerne en grunnleggende
innføring i de ulike områdene for spilldesign og
utvikling. Hovedkurset gjennomføres hjemmefra
via eget PC-utstyr, webplattform og software. Det
er rom for individuell oppfølging og tilpasninger
ved behov, og det er veileder tilgjengelig til
enhver tid.
Tiltaket er ikke direkte rettet mot utvalgets
grupper, og utvalget er ikke kjent med hvor
mange med autisme eller tourette som har deltatt

Boks 6.15 Unicus
Unicus er et konsulentselskap som ble grunnlagt i 2009. Bedriften har kontor på Lysaker, i
Stavanger, Bergen, Stockholm og Helsingfors.
Alle konsulentene har Aspergers syndrom.
Selskapet har som mål å nyttiggjøre seg de
positive egenskapene til personer med
autisme, slik at det kan tilby konsulenttjenester av høy kvalitet til sine kunder, og samtidig
bidra til økt livskvalitet for medarbeiderne i
selskapet.
Firmaet tilbyr konsulenter med kompetanse innen testing, programmering, datascience og kvalitetssikring og selger tjenester
til blant annet flere store selskaper. Unicus er
en del av norske Ferds portefølje av investeringer i sosialt entreprenørskap.
Kilde: Unicus, 2019.
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Boks 6.16 Spesialistbedriften
Spesialistbedriften er en sosial entreprenør
etablert i 2014 som ansetter unge voksne med
Aspergers syndrom. Spesialistbedriften har
hovedkontor i Ålesund og avdelingskontor i
Molde.
Spesialistbedriften tilbyr konsulenttjenester innen teknisk tegning, 3D-modellering og
animasjon. Bedriften har fokus på individuell
tilnærming og forsøker å utnytte styrkene og
interessene til den enkelte medarbeider.
Spesialistbedriften tilbyr også kurs for fagpersoner som bistår arbeidssøkere med
Aspergers syndrom. Målet er å øke kompetansen og dermed også arbeidsinkluderingen for
disse arbeidssøkerne. I tillegg tilbyr Spesialistbedriften en kartleggingstjeneste for arbeidssøkere med Aspergers syndrom. Dette brukes
til å finne frem til hva som må være på plass
for at arbeid og/eller utdanning skal være
mulig. Begge disse produktområdene er
utviklet på bakgrunn av midler tildelt av
Arbeids- og velferdsdirektoratet (Sosialt entreprenørskap – bekjempelse av fattigdom). Spesialistbedriften er også i ferd med å utvikle et
kurs for utdanningssektoren for at skolen i
større grad skal kunne forberede elever med
diagnosen best mulig på arbeidslivet.

Boks 6.17 A2G Kompetanse
Gjennom et samarbeid med tiltaksarrangøren
A2G Kompetanse har Statped Vest og NAV
Arbeidsrådgivning Vestland utviklet et mestrings- og kompetansebyggingskurs for personer med autisme. Kurstilbudet har fått navnet
Arbeidslivskompetanse (ALK). ALK bidrar til
opplæring i temaer som arbeidslivskunnskap,
kommunikasjon, sosiale ferdigheter og stressmestring. ALK-tilbudet skal bidra til at personer med autisme skal kunne mestre arbeidslivets krav. Kurset tilbys personer med
autisme som deltar i arbeidsforberedende tiltak ved A2G Kompetanse. Kurset har en
psykoedukativ tilnærming i kombinasjon med
individuell oppfølging og har en varighet tilsvarende det arbeidsforberedende tiltaket,
opptil to år.

sasjonene NHO, Virke, Spekter og KS og arbeidstagerorganisasjonene LO, YS, Akademikerne og
Unio. Prosjektet ledes av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Kilde: Spesialistbedriften, 2019. Presentasjon på utvalgets
innspillskonferanse, 5. februar 2019.

Aktivitetstilbud

Kilde: Korrespondanse mellom utvalgets sekretariat og
NAV, oktober 2019.

Varig tilrettelagt arbeid

på kurset. Innrettingen av tiltaket og mulighetene
for tilrettelegging som beskrives, er imidlertid
godt egnet for mange med autisme og tourette.
Det antas derfor at tiltaket med sitt fagområde og
sin innretting er noe som tiltaler og er gunstig for
noen i utvalgets brukergrupper.
Vi inkluderer
Som et ledd i regjeringens inkluderingsdugnad
har partene i arbeidslivet og NAV etablert samarbeidsprosjektet Vi inkluderer. Målet er å utvikle
metodikk som kan brukes systematisk over hele
landet og bidra til at flere som står utenfor
arbeidslivet, kommer i jobb. Prosjektet bygger på
erfaringer og metodikk fra ulike inkluderingsprogrammer, som Ringer i vannet, Springbrett, Loop
og Menn i helse samt NAVs erfaringer med utvidet
oppfølging. I prosjektet deltar arbeidsgiverorgani-

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et tidsubegrenset tiltak for personer som mottar uføretrygd. Det
gis tilbud om arbeid i en skjermet virksomhet,
med tilpassede arbeidsoppgaver og med tilrettelegging og tett oppfølging. Det er et mål at
arbeidstagere som ønsker det, skal få prøve seg i
det ordinære arbeidslivet.
Mange kommuner gir uttrykk for at de har for
få VTA-plasser, og at mange brukere ikke har
reell valgfrihet ved valg av arbeidsgiver fordi det
er meget få, eller bare ett, tilbud i kommunene
(Rambøll, 2017). At tilbudet er lite tilgjengelig og
lite differensiert når det gjelder arbeidsoppgaver,
medfører at VTA-tilbudene i kommunene ofte er
lite tilpasset målgruppen (Rambøll, 2017). Dette
svekker brukermedvirkningen.
Varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift
VTO er varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet for personer som mottar eller ventes å få inn-
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vilget uføretrygd. Tiltaksdeltageren er arbeidstager etter arbeidsmiljølovens regler. Arbeidsgiver må kunne tilby individuell tilpasning og oppfølging. NAV inngår en samarbeidsavtale med
arbeidsgiver, og tiltaket skal følges opp av NAV
minimum hvert halvår.
I innspill til utvalget kommer det frem at
mange opplever at de ikke passer inn ved VTAbedriftene og ser at VTO er mer egnet.
Dag- og aktivitetssenter
Der det er klart at personen ikke har arbeidsevne for verken ordinært arbeid eller arbeid i
skjermet virksomhet, vil det være aktuelt med tilbud om dagsenterplass som kommunene tilbyr
etter helse- og omsorgstjenestelovens regler. Dagsentre skal bidra til en meningsfylt hverdag med
individuell tilrettelegging og tilpasning. Når
brukeren bor sammen med pårørende, utgjør
dagaktivitetstilbudene også en viktig avlastning
for de pårørende.
Kommunene kan i stor grad avgjøre omfanget
av, innholdet i og organiseringen av tilbudet
(Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming, 2019a). Noen har fokus på arbeidspreget
aktivitet, mens andre fokuserer mer på habilitering, opptrening og andre formål.
Mange kommuner mangler dagaktivitetstilbud tilpasset ulike brukergrupper, herunder personer med autisme. Dette kan føre til at flere ikke
kan benytte seg av eksisterende tilbud. Flere med
autisme står derfor uten et dagaktivitetstilbud
fordi kommunens tilbud er tilpasset andre brukergrupper (Rambøll, 2017).
Uføretrygd
Ved utgangen av mars 2019 var 343 400 personer
mottagere av uføretrygd. Andelen utgjør 10,1 prosent av personer mellom 15 og 74 år (NAV,
2019b).
Uføretrygd gis fra 16 år og oppover til personer med varig nedsatt inntektsevne som følge av
sykdom eller skade. Av ungdom som fikk uføretrygd etter avsluttet videregående opplæring, var
bare 5 prosent i jobb seks år etter. For dem som
mottok andre rehabiliteringsytelser, var rundt 30
prosent i jobb (Legard, 2013). De fleste unge
under 20 år som mottar uføretrygd, er personer
med psykisk utviklingshemming og sykdommer i
nervesystemet. Det har vært en sterk vekst blant
personer med psykiske lidelser som mottar uføretrygd, hvor autisme og Aspergers syndrom er de
hyppigst forekommende lidelsene (Brage og

Thune, 2015). Det vises for øvrig til omtalen av
levekår blant voksne med autisme i kapittel 3.1.7.
For mange personer med autisme eller tourette
er uføretrygd riktig ytelse. Det er imidlertid vesentlig at det blir gjennomført en arbeidsevnevurdering
for de personene som kan være aktuelle for arbeid.
En studie av livsløpet til barn med funksjonshemminger viste at 87 prosent av unge med funksjonshemminger hadde fått innvilget uføretrygd da de
var 19 år. Studien pekte på at den raske overgangen
til uføretrygd på mange måter var en logisk forlengelse av måten flere foreldre beskrev videregående
skole på. Avklaringen bort fra arbeid og mot tilrettelagte dagtilbud ble for mange tatt allerede i
skoletiden (Tøssebro, 2014).
Å motta uføretrygd medfører lav inntekt og
dårligere økonomi enn personer som er i arbeid.
Uføretrygd og lave lønninger blant utvalgets grupper får følger for andre deler av livet, slik som
bosituasjon, helse og fritid.
Hovedfunn arbeid og aktivitet
Det er et uutnyttet potensial i å benytte arbeidskraften hos personer med autisme og tourette.
Det mangler kartlegging av og oversikt over
arbeidsdeltagelsen for gruppene.
Det er behov for mer kunnskap, forståelse og
skreddersøm for at flere i utvalgets grupper skal
få muligheter til arbeidsdeltagelse. Mange kan
delta i det ordinære arbeidslivet om forholdene
legges til rette ved god forberedelse og tverretatlig innsats før og under arbeidsforholdet. En god
overgang fra skole eller utdanning øker mulighetene for å komme i arbeid. Forståelse hos
arbeidsgiver og NAV for den enkeltes kapasitet og
behov for individuelle tilpasninger er vesentlig og
kan øke sysselsettingsgraden blant gruppene. Økt
bruk av ulike tiltak, slik som mentor og lønnstilskudd, kan også bidra til at flere kommer i arbeid
og kan stå i arbeid over lengre tid.
Det er manglende tilbud til personer som har
behov for ulike aktivitetstilbud, slik som varig tilrettelagte arbeidsplasser og dagsentertilbud.
Dette fører til begrensede valgmuligheter og til
manglende tilpassede tilbud.

6.4

Familie

Familie og pårørendes uformelle innsats er i sum
tilsvarende den offentlige innsatsen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene (Helse- og
omsorgsdepartementet, 2017a). Pårørende er
som regel brukerens viktigste støtte, samtidig
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som de ofte har god kjennskap til og erfaring med
hva brukeren trenger og ønsker. I henhold til
Helsedirektoratets pårørendeveileder (Helsedirektoratet, 2019k) skal helseforetak og kommuner arbeide systematisk med å støtte og involvere
pårørende. Alle helseforetak og kommuner har
også plikt til å etablere systemer for å innhente
erfaringer og synspunkter fra pårørende. Det skal
også finnes systemer og rutiner som bidrar til å
legge til rette for informasjonsutveksling og dialog med de pårørende.
Foreldre har som hovedregel ansvar for å
ivareta omsorgen frem til barnet fyller 18 år. Når
barnet har en funksjonsnedsettelse, vil behovet
for støtte og bistand ofte være mye større enn for
andre barn. Foreldres og andre pårørendes
omsorgsoppgaver fortsetter ofte i voksen alder.
Utvalget har gjennom sin kartlegging identifisert behov hos foreldre og søsken til barn med
autisme og/eller tourette. Behovene vil variere
mellom ulike familier. Familier med barn med
autisme og tourette går gjennom mange faser
med ulike og endrede behov, fra tid med bekymring om barnets utvikling til diagnostisering og
hverdagslivet som følger. I alle faser er det viktig
for familien å bli sett, ivaretatt, bli tatt alvorlig og
få anerkjennelse for den innsatsen de gjør i hverdagen. I den første fasen er det viktig at familien
får riktig hjelp, informasjon og kunnskap. Det er
vesentlig med veiledning og opplæring for å lære
både om diagnosen, aktuelle tjenester og hvordan
de best kan tilrettelegge for barnet og for et godt
familieliv. Det må senere være tilgang til oppdatert informasjon og veiledning tilpasset barnets
alder og utvikling. Informasjon må gis i en form
og ha et innhold som bidrar til økt kunnskap og
mestring i familiene.
Tjenestene må være fleksible og individuelt tilpasset. Noen foreldre har behov for veiledning i
hjemmet til eksempelvis å etablere gode rutiner
knyttet til dagliglivets aktiviteter, som hygiene,
søvn og bruk av dagsplan, og for å forebygge og
håndtere eventuell vanskelig atferd.
Familier med store omsorgsoppgaver behøver
informasjon om og tilgang på ulike støtteordninger. Trygge avlastningstilbud er vesentlig for
mange for å ivareta behov for hvile og fritid.
Avlastning er også viktig for å kunne ivareta og
skape rom for søskens egentid med foreldrene.
Søsken har behov for alderstilpasset informasjon om diagnosene. Søsken har også nytte av
samvær med andre søsken av barn med funksjonsnedsettelser.
For familier med samisk bakgrunn eller annen
minoritetsbakgrunn er det behov for språklig til-

Kapittel 6

rettelegging og kulturell kompetanse og forståelse i tjenestene.

6.4.1

Foreldre

«Jeg har jobbet i 24 timer i døgnet i snart 15 år
og er utslitt til margen. Jeg har søkt og klaget i
snart 15 år. Jeg har sittet i utallige møter i snart
15 år. Jeg har forklart og lyttet, fylt ut hundrevis
av skjema. Jeg har mistet venner, nettverk, tiltro og verdigheten.»
Kilde: Innspill til utvalget fra en forelder.

Undersøkelser viser at det for mange medfører en
belastning å være foreldre til barn med autisme
og tourette (Hayes og Watson, 2013; Stewart, Greene, Lessov-Schalaggar, Church og Schallgar,
2015). Hvor omfattende hjelpebehov et barn har,
og hvordan foreldrene håndterer situasjonen med
å ha et barn med funksjonsnedsettelser, varierer
fra familie til familie.
Mange foreldre har kjent på en uro for barnets
utvikling i en periode før prosessen med utredning og diagnostisering blir iverksatt. Hvordan de
har opplevd både tiden før og perioden med utredning, kan prege de neste fasene. For noen kan
diagnosen, til tross for en sorg over at barnet har
autisme eller tourette, være en lettelse, ved at
«brikkene faller på plass». Andre forteller om
skyldfølelse, og noen har vansker med å akseptere situasjonen.
Etter at diagnosen er stilt, følger ofte en
periode med et stort informasjonsbehov. Å motta
eller søke informasjon i en periode hvor foreldrene også er preget av at barnet har fått en
diagnose, fordrer tid og forståelse fra fagpersonene de møter. Mange foreldre opplever at de
ikke får tilstrekkelig opplæring eller tilgang på
informasjon. I en slik periode kan det også være
begrenset hvor mye kapasitet foreldrene har til å
bearbeide informasjonen de får. Dette må det tas
hensyn til ved organiseringen av pasient- og pårørendeopplæringen, jf. kapittel helse 6.1.3.
Barnets atferd påvirker foreldrenes stressnivå
– herunder om barnet viser hyperaktivitet, tvangsatferd, angst eller utagerende atferd (van Esch
mfl., 2018; Lecavalier, Leone og Wiltz, 2006).
Utvalget har fått tilbakemeldinger om at mange
foreldre opplever forstyrret nattesøvn fordi barnet
sover dårlig, må passes på eller hjelpes. Også forholdet, eller misforholdet, mellom foreldrenes forventninger og barnets respons er en faktor som
påvirker foreldrenes stressnivå (Lecavalier, Leone
og Wiltz, 2006). Gjennomgående rapporteres det
om at foreldre til barn med autisme opplever
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større grad av stress og depresjon enn andre foreldre, spesielt er det tilfelle hos mødrene (Sawyer
mfl., 2010; Tomeny, 2017; Hartley, Seltzer, Head
og Abbeduto, 2012). Manglende tjenester og
manglende forståelse for barnets og foreldrenes
behov som følge av manglende kompetanse i tjenestene gir en ekstra belastning. Utvalget har fått
innspill om at foreldre til barn med autisme og
tourette kan oppleve spørsmål om barnet ikke
bare kan «ta seg sammen», og at deres kompetanse ikke alltid blir anerkjent.
Foreldre som ikke opplever at de mestrer foreldrerollen, har størst utfordringer. For å bidra til å
øke livskvaliteten hos foreldrene er det nødvendig
at de opplever sosial støtte og mestring, samt at de
selv har en proaktiv tilnærming til foreldrerollen,
med blant annet evne til å identifisere nødvendige
faktorer for å få dekket familiens behov (ZaidmanZait mfl., 2018). Tilgjengelige tjenester som dekker
familiens behov, bidrar til mindre belastning og økt
livskvalitet (Desmarais, Barker og Goiun, 2018).
Regjeringen har lansert en ny reform for barn
og familier med behov for sammensatte tjenester,
Likeverdsreformen (Regjeringen.no, 2019e). Reformen skal utvikles og presenteres fortløpende, og
sak til Stortinget ventes våren 2021. Målet med
reformen er å gjøre hverdagen enklere for familier som venter eller som har barn med behov for
sammensatte tjenester. Ivaretagelse og inkludering av pårørende er fremhevet i omtalen av
reformen.
Foreldreveiledning
Både spesialisthelsetjenesten og kommunen kan
tilby foreldreveiledning. Et foreldreveiledningsprogram som har stor utbredelse, er De utrolige
årene (DUÅ) (Pierce og Lyons, 2019). DUÅ har
en egen modul for foreldre til barn i alderen to til
seks år med autisme og/eller språkforstyrrelse,
som har vært utprøvd siden 2016. Målet med programmet er blant annet å lære å støtte barnets
utvikling og å utøve positiv grensesetting. Programmet skal bidra til økt mestringsfølelse, mer
trygghet i foreldrerollen og til å redusere foreldrenes stress. Evalueringer har vist at foreldrene opplevde å få flere verktøy til å kommunisere, de forsto og leste barnet bedre, opplevde økt forståelse
av hva autisme er, og ble tryggere på hvordan de
kunne respondere på barnets atferd.12 Det foreligger også en guide for DUÅs foreldreveiledning
12

Presentasjon av psykologspesialist og universitetslektor
Kari Walmsness, RKBU Midt-Norge, på utvalgets innspillskonferanse 5. februar 2019.

til familier som har barn med ADHD, som kan
være aktuell for noen i tourettegruppen. Det er
imidlertid behov for tilpasninger når det gjelder
barn med tourette. Slike tilpasninger foreligger
ikke per i dag.
Det finnes videre generelle foreldreveiledningsprogrammer som mange foreldre til barn med
autisme og tourette også opplever som nyttige. En
svakhet ved disse programmene er at de ikke
omhandler de spesifikke utfordringene knyttet til
barnets diagnose. Noen av foreldreveiledningsprogrammene er tilknyttet barnevernstjenestens tilbud. Dette innebærer at det må være opprettet en
sak i barnevernet for at familien skal kunne delta.
Samtidig kan slike kurs ha forebyggende effekt og
bidra til at det ikke er behov for andre tiltak i barnevernet. Utvalget har fått innspill om at det oppleves
stigmatiserende å delta på slike kurs.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) tilbyr stadig flere digitale tjenester og har en
egen hjemmeside for foreldreveiledning. Det er
funnet at onlinetiltak med et visst antall sesjoner,
med eller uten veiledning, bidrar positivt til foreldreatferd sammenlignet med fravær av slike tiltak (Nøkleby, Flodgren og Langøien, 2019).
Veiledning i hjemmet
Både kommuner og spesialisthelsetjenester tilbyr
veiledning i hjemmet knyttet til hverdagslige
situasjoner, der det gis råd om metoder som foreldrene kan benytte i dagliglivet. Utvalget har fått
innspill om at veiledning i hjemmet oppleves som
svært verdifullt, men at tilgangen på fleksibel og
ambulant veiledning til foreldre og familier er
mangelfull flere steder. På grunn av manglende
tilbud om slik veiledning leier enkelte familier inn
private konsulenter med relevant kompetanse, jf.
kapittel 6.1.3.
Utvalgets inntrykk er at veilederne i kommune- og spesialisthelsetjeneste i en del tilfeller
ikke har tilstrekkelig kompetanse på diagnosene
og tilleggsvansker, noe som fører til lite målrettet
rådgivning tilpasset det enkelte barns og families
behov. Kunnskap om diagnosene, anerkjennelse
av de utfordringene som kan følge med, og forståelse for hvordan disse kan påvirke samspillet i
familien, er avgjørende for riktig hjelp for barnet
og familien. Utvalget er kjent med at mange henvisninger om utredning og oppfølging til habiliteringstjenesten for barn med autisme også gjelder behov for foreldreveiledning. Et prosjekt om
ambulant foreldreveiledning har vært gjennomført i Oslo med mål om å etablere ambulante foreldreveiledningsteam i to bydeler (Nasjonalt
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kompetansemiljø om utviklingshemming, 2018a).
Prosjektet har høstet god omtale og anses som et
viktig supplement for å kunne møte foreldrenes
individuelle behov for veiledning.
Hverdagsliv
De praktiske utfordringene i hverdagen ved å
følge opp barna i skole, fritid og helse kan være
store for mange familier med barn med autisme
eller tourette (Nuske mfl., 2018). Samarbeidet med
skolen og tjenester kan oppleves som vanskelig for
mange foreldre. De kan også oppleve utfordringer
knyttet til at deres erfaringer og kunnskap om eget
barn er lite etterspurt og blir brukt og dokumentert i ulik grad. Foreldre kan oppleve å stå overfor
problemstillinger med sine barn som de har få
andre foreldre å snakke med om.
Noen foreldre opplever å ha store uoverensstemmelser med ansatte i tjenestene. Frem til
2010 fantes det en meklingsfunksjon, Knutepunkt
for mekling og konflikthåndtering som bisto foreldre til personer med autisme og hjelpeapparatet
der konfliktene var så store at det gikk ut over tilgangen til og kvaliteten på tjenester (Regionalt
fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom
og narkolepsi Helse Sør-Øst, 2010). Erfaringene
var at også alvorlige og meget ressurskrevende
konflikter er egnet for mekling, samt at funksjonen hindret sakene i å eskalere (Lien og Munkhaugen, 2006). Denne funksjonen var først nasjonal gjennom det nasjonale Autismenettverket,
som er nærmere omtalt i kapittel 6.9.2, og ble deretter ivaretatt regionalt med fokus på veiledning.
Veiledningsfunksjonen ivaretas fortsatt av det
regionale kompetansemiljøet i Helse Sør-Øst.
For mange foreldre til barn med funksjonsnedsettelser er det utfordrende å kombinere yrkesdeltagelse med omsorg for barnet. De kan ha mindre tid og krefter til arbeid, sosiale aktiviteter og
fritidsaktiviteter (Tøssebro og Paulsen, 2014).
Foreldre til barn med autisme har oftere lavere
grad av deltagelse i arbeidslivet og er oftere sykmeldt enn foreldre til barn med andre kroniske tilstander og funksjonsnedsettelser (Callander og
Lindsay, 2018; McEvilly, Wicks og Dalman, 2015).
Mange foreldre opplever at redusert stilling eller
å avslutte et arbeidsforhold er eneste løsning for å
få hverdagen til å gå rundt. Noen faller også helt
ut av arbeidslivet. Dette innebærer et økonomisk
tap, som de økonomiske støtteordningene ikke
kompenserer. Dette har langsiktige konsekvenser
for den enkelte, slik som manglende inntjening av
pensjonspoeng. I innspill til utvalget pekes det
også på at mange foreldre opplever ensomhet og
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utenforskap. I en svensk undersøkelse foretatt
blant foreldre med barn med neuroutviklingsforstyrrelser svarte 43 prosent at det er vanskelig
å kombinere yrkesliv med et barn med nevroutviklingsforstyrrelse. I samme undersøkelse
svarte 44 prosent av foreldrene at de har vært sykmeldt på grunn av utmattelsessyndrom relatert til
barnet (Riksförbundet Attention, 2019b).
Tilbakemeldinger til utvalget tyder på at bakgrunnen for at noen foreldre har redusert stilling,
både henger sammen med omsorgsoppgaver i
hjemmet og med at de må bruke tid på kontakt
med hjelpeapparatet for å sikre at barna får tjenester, og at disse blir koordinert. De opplever at
hjelpeapparatet og tjenestene er fragmenterte og
uoversiktlige, samt belastninger knyttet til å finne
frem i systemene, søke og klage, ringe og etterspørre fremdrift mv. I den svenske undersøkelsen
som er angitt ovenfor, oppga over 41 prosent av
foreldrene at de brukte mellom tre og fem timer i
uken på kontakt med aktuelle myndigheter og tjenester relatert til barnet. Kun 24 prosent i samme
undersøkelse oppga at de visste hvor de skal henvende seg for hjelp (Riksförbundet Attention,
2019b). Mange foreldre opplever derfor at de er
koordinatorer for barnet sitt og må jobbe hardt for
å få tjenestene. I en norsk rapport svarte kun 17
prosent av foresatte til barn med tourette og 15
prosent av de voksne med tourette at de fikk informasjon om sosiale rettigheter (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og
hypersomnier, 2019). Det kan derfor oppleves
som krevende å få oppfylt rettighetene man faktisk har krav på. Ekstra utfordringer i familier
med barn med funksjonsnedsettelser kan således
knyttes til at foreldrene må gå inn i roller og funksjoner som ikke er en del av foreldrerollen. Det er
pekt på roller som administrator, terapeuter og
normaliseringsagenter (Tøssebro, Paulsen og
Wendelborg, 2014).
Foreldre til personer med autisme og tourette
må ofte følge opp barna tettere og høyere opp i
alder enn det som er vanlig for funksjonsfriske
barn. Overgangen til voksen alder kan være en
skremmende og sårbar tid både for foreldre og
ungdommene. Dette er særlig en kjent problemstilling ved autisme. Dette gjelder utfordringer
som overgang til eget hjem, utdanning og/eller
sysselsetting (Tøssebro og Wendelborg, 2014).
Det kan oppstå nye problemstillinger når foreldre
og andre nærstående blir gamle og dør. Mange
foreldre bekymrer seg for hvordan det skal gå
med deres voksne barn når de selv faller fra.
Ved både tourette og autisme foreligger arvelige faktorer, og noen foreldre kan derfor ha egne
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Boks 6.18 Pårørendestrategi
Regjeringen har vedtatt at det skal utarbeides
en egen pårørendestrategi. Helse- og
omsorgsdepartementet leder og koordinerer
arbeidet i samarbeid med Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kulturdepartementet.
Formålet med strategien er å løfte frem
pårørendes rolle og situasjon og peke på utfordringer og mulige løsninger. Barn som pårørende er en viktig del av strategien. Det er
planlagt at strategien legges frem våren 2020.

tidig at barn med funksjonsnedsettelser er mer
akseptert i Norge, og at de får positive og støttende tilbakemeldinger på barnets utfordringer.
Dette kan stå i kontrast til holdninger de kan oppleve i hjemlandet og i den utvidede familien (Früh,
Lidén og Kvarme, 2017). Dette henger sammen
med at det i flere kulturer er tabu å ha barn som
har en funksjonsnedsettelse, og at de ikke er vant
med å snakke om dette innad i og utenfor familien.14 Det vises for øvrig til kapittel 3.1.9 og 3.4.1
for omtale av autisme blant den samiske urbefolkningen og andre minoritetsgrupper i Norge.

6.4.2

Samliv

utfordringer i tillegg til en krevende omsorgsoppgave for et barn. Noen ganger har også flere barn
i samme familie samme diagnose, jf. kapittel 3.1.4.
Dette fører til at familiene blir ekstra sårbare.
Mange foreldre til personer med autisme og
tourette er også avhengig av familie og nære slektninger i omsorgen for barnet. Besteforeldre, søsken og øvrig nettverk er viktige aktører og kan
være en uvurderlig støtte både emosjonelt og
praktisk. Det er imidlertid også en aktuell problemstilling at besteforeldre og andre nære nettverkspersoner kan trekke seg unna familien når
utfordringene blir store. Det kan være vanskelig å
få noen til å stille opp og hjelpe til. Utvalget er
kjent med at kurs for besteforeldre som brukerorganisasjonene arrangerer, har fått gode tilbakemeldinger.
Kulturell bakgrunn påvirker møtet med tjenestene. Det er vesentlig at ansatte i tjenestene har
forståelse for at foreldre fra en annen kultur kan
ha andre tenkemåter og verdier. For foreldre med
minoritetsbakgrunn og samiske foreldre kan
språk være en barriere for fullstendig og riktig
informasjon om tjenester og tilbud. For den
samiske urbefolkningen kan det handle om å
snakke norsk fra et samisk perspektiv.13 For
andre minoritetsgrupper kan det i tillegg til språklige utfordringer være at det ikke er vanlig å
snakke med ukjente om barnets diagnose og problemer. De kan også oppleve sosial isolasjon på
grunn av ansvaret i hjemmet. Flere opplever sam-

God omsorg for barn er avhengig av foreldrenes
evne til å ta vare på seg selv og parforholdet. Det
er ikke grunnlag for å fastslå at antallet samlivsbrudd er høyere hos par som har barn med
nedsatt funksjonsevne enn hos andre (Tøssebro,
Paulsen og Wendelborg, 2014). De ekstra utfordringene kan imidlertid bidra til at forholdet
utvikler seg i negativ retning. Familievernet tilbyr
lavterskeltilbud til foreldre med barn med spesielle behov i form av kurs som er utviklet for å forebygge samlivsproblemer, slik som Hva med oss?
eller Hva med meg? (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, 2019a). Brukerforeningene tilbyr
også egne arrangement og møtesteder for foreldre.
Kjerneutfordringene for personer med
autisme og tourette kan medføre utfordringer i et
kjærlighetsforhold. Dette er blant annet påpekt i
en studie om forhold mellom personer med Aspergers syndrom og deres partner (Aston, 2003).
Kommunikasjon kan være vanskelig. En annen
utfordring kan være en manglende følelse av å
være verdsatt og verdifull for partneren sin. Kvinner og menn med Aspergers syndrom har ofte
noe forskjellige syn på utfordringene i et parforhold. Mange menn har lav selvfølelse og føler at
det som kan verdsettes, er det de bringer til husholdet finansielt og praktisk. Kvinner kan i større
grad føle seg verdsatt av sin partner, men ikke
nødvendigvis på de områdene som er viktige for
dem (Aston, 2003).
Mange partnere uten diagnose gir uttrykk for
at deres forståelse har økt etter at partneren fikk
diagnosen, og at dette også påvirker deres eget
selvbilde. En masteroppgave i Norge (Pedersen,
2017) har sett nærmere på tre par hvor en av partene har diagnosen. Det ble funnet at partneren

13

14

Kilde: Korrespondanse mellom utvalgets sekretariat og
Helse- og omsorgsdepartementet, desember 2019.

Møte med professor Siv Kvernmo, UiT 6. februar 2019 og
SANKS, 7. mai 2019.

Møte med Abloom, 18. desember 2018 og studieleder
Leoul Mekonen, 26. februar 2019.
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uten diagnosen ofte opplevde ensomhet som var
knyttet til fravær av emosjonell kontakt og bekreftelse. Samtidig opplevde partneren med diagnosen en forventning om slik kontakt som var
vanskelig å oppfylle. Parene levde imidlertid godt
med dette så lenge de anerkjente og aksepterte
ulikhetene og begrensingene de hadde i forholdet.

6.4.3 Søsken
Søskenrelasjonen gir erfaring og læring ved
deling, krangling og opplevelse av ulike følelser.
Noen søskenrelasjoner er gode og varme, andre
er distanserte og konfliktfylte (Meadan, Stoner og
Angell, 2010).
I innspill til utvalget fremheves det at det er en
hel familie som blir berørt når et familiemedlem
har autisme eller tourette. Fra januar 2018 har
helsepersonell plikt til å ivareta søsken som pårørende.
Forskningen om familier med barn med funksjonsnedsettelser er ofte knyttet til foreldrenes
situasjon. Mye av informasjonen om søsken fra
norsk forskning bygger på informasjon som kommer fra foreldrene. Det er derfor noe mer begrenset kunnskap om det å vokse opp som søsken til
barn med funksjonsnedsettelser basert på informasjon fra søsknene selv (Tøssebro, Kermit,
Wendelborg og Kittelsaa, 2012).
Internasjonal forskning om søsken til barn
med nedsatt funksjonsevne indikerer at søsken
kan oppleve å ha ekstra oppgaver og foreldre med
mindre tid enn andre familier. De kan også ha
belastende erfaringer og føle seg ensomme. Samtidig viser forskningen at de fleste ikke utvikler
nevneverdige vansker som voksne og har gode
søskenrelasjoner (Meadan, Stoner og Angell,
2010). Tilsvarende finner man i en norsk studie
som ble gjennomført i 2011–2012, hvor søsken til
barn med funksjonsnedsettelser i stor grad
omtalte og oppfattet seg selv som vanlige, samtidig som de oppga at foreldrene har vært mye opptatt og brukt mye tid på tjenester og helseapparat.
Mange av søsknene har også tatt mer ansvar enn
det jevnaldrende har (Tøssebro, Kermit, Wendelborg og Kittelsaa, 2012).
Å ha søsken med utagerende atferd kan være
ekstra belastende (Vatne, 2014). Noen studier
trekker frem at søskens problemer er større dersom barnet med nedsatt funksjonsevne har
atferdsproblemer (Neece, Blacher og Baker, 2010;
Petalas, Hastings, Nash, Lloyd og Dowey, 2009). I
internasjonal forskning er det påvist at søsken til
barn med autisme og barn med utagering kan ha
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økt risiko for å utvikle psykososiale vansker
(Tøssebro, Kermit, Wendelborg og Kittelsaa,
2012). I en svensk intervjuundersøkelse med ca.
50 ungdommer mellom 12 og 18 år som hadde
søsken med autisme, ADHD, Aspergers syndrom eller tourette (Dellve, 2004), rapporterte
over halvparten at de var fornøyd med livet, hadde
fremtidsoptimisme og god selvfølelse. Omtrent 20
prosent beskrev ensomhetsfølelse, tristhet, søvnvansker og ønske om å flykte unna.
En studie har vist at søsken til barn med
sjeldne diagnoser ofte har komplekse følelsesmessige erfaringer knyttet til det å være søsken. De
kan både ha samtidige positive og negative følelser knyttet til egen situasjon (Haukeland, Fjermestad, Mossige og Vatne, 2015). Søsken kan også
oppleve praktiske og følelsesmessige utfordringer
i hverdagen. Søsken kan imidlertid også oppleve
at de i større grad enn jevnaldrende føler sympati
og omsorg for andre barn (Vatne, 2014). Mange
foreldre kan ha sorg knyttet til det å få barn som
har en funksjonsnedsettelse. Søsken har som
regel ikke den samme sorgen, men kan synes
synd på foreldrene. Noen kan også trekke seg
unna, bli sinte eller bli en ekstra mamma eller
pappa i huset.15
Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser har gjennomført flere studier av søsken til
barn med funksjonsnedsettelser. Studiene har
blant annet påpekt at komplekse og sterke følelser
ofte håndteres alene (Haukeland, Fjermestad,
Mossige og Vatne, 2015), og at det ofte oppstår
misforståelser og er et informasjonsbehov hos
søsken (Vatne, Haukeland, Mossige og Fjermestad, 2019). Det har vist seg at søsken ofte har lav
kunnskap om diagnosen til et søsken. Det er også
påvist at søsken til barn med autisme, psykiske tilstander eller utviklingshemming ofte har mindre
kunnskap om diagnosen enn søsken til barn med
fysiske funksjonsnedsettelser (Lobato og Kao,
2002). Utvalget har fått innspill om at barn og ungdom med tourette erfaringsmessig har lite kunnskap om egen diagnose, og at søskens kunnskap
derfor også som oftest er begrenset.
I innspill til utvalget er det pekt på at det
mangler tilbud til søsken til barn med autisme og
tourette. Enkelte kommuner, habiliteringstjenester
og lærings- og mestringssentre organiserer søskengrupper, men formen og innholdet varierer. Ingen
har et overordnet ansvar for et slikt tilbud. Bildet
av et fragmentert og uoversiktlig tilbud vises også
i kartleggingen av spesialisthelsetjenesten som
15

Presentasjon av atferdsterapeut Eli Marte Rusten, SPISS,
på utvalgsmøte 10. april 2019.
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utvalget har fått utført i regi av Nordlandsforskning, jf. vedlegg 1. På spørsmål om tilbud om
kurs for søsken til personer med autisme oppga
kun én av fem at de kjente til slike kurs. For
samme spørsmål relatert til tourette viste det seg
at det var svært få, kun 1,5 prosent, som kjente til
kurstilbud til søsken.
Ulike støttetilbud til søsken kan bidra til kunnskap, forståelse og innsikt og forbedre kommunikasjonen i familien. Grupper for søsken til barn
med funksjonsnedsettelser har vist seg å ha positiv effekt (Hartling mfl., 2014). Dette kan være
samtalegrupper, psykoedukasjon eller sosiale
samlinger. Samtalegrupper er tilbud hvor barn
med like erfaringer møtes for å dele kunnskap,
erfaringer og støtte hverandre. Forskning viser at
barn deler opplevelser og støtter hverandre når de
er i gruppe (Vatne og Zahl, 2017). Støttetilbud for
barn har størst effekt når foreldre aktivt involveres i opplegget.
I årene 2012–2017 utviklet og utprøvde forskere og klinikere ved Frambu kompetansesenter
for sjeldne diagnoser og psykologisk institutt ved
Universitetet i Oslo en kunnskapsbasert intervensjon rettet mot søsken og foreldre til barn med
funksjonsnedsettelse. Dette var en del av søskenprosjektet og søskenintervensjonen SIBS og ble
gjennomført i samarbeid mellom spesialist- og
kommunehelsetjenesten. Å styrke kommunikasjonen mellom foreldre og barn og øke den psykososiale tilpasningen og diagnosekunnskapen blant
søsken var en del av prosjektet. En evalueringsstudie med 107 deltagende familier som ble gjennomført i perioden 2014–2017 har vist lovende
resultater, med signifikante endringer på alle mål
et halvt år etter deltagelse i SIBS.16 Det gjennomføres nå en randomisert, kontrollert studie, hvor
søsken mellom 8 og 16 år til barn med en nevroutviklingsforstyrrelse og en forelder er inkludert.
Studien vil pågå frem til 2022. Målet er å studere
effekten av SIBS, identifisere hvem som bør være
målgruppen for tilbudet, og hvordan SIBS kan
implementeres i norske helsetjenester.17
Norsk Tourette Forening har de siste årene
gjennomført søskensamlinger for søsken til barn
med tourette. Søsken inkluderes også i kurstilbud
og familiesamlinger. Dette har vært samlinger
som har hatt positiv effekt. Autismeforeningen tilbyr også søskengrupper gjennom fylkeslagene.
16
17

Studien er foreløpig ikke publisert, men utvalget forstår det
slik at den vil publiseres snarlig.
Presentasjon av psykologspesialist Torun M. Vatne,
Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser, på
utvalgsmøte 10. april 2019.

6.4.4 Støtteordninger
Det er ulike støtteordninger for foreldre til barn
med funksjonsnedsettelser som skal kompensere
for pårørendes arbeidsinnsats, tapt arbeidsinntekt
og økte kostnader som følge av barnets funksjonsnedsettelse. Ordningene er viktig for mange pårørendes mulighet til å kunne fortsette i arbeid,
ivareta egen helse og være gode omsorgspersoner over tid.
Innspill til utvalget viser at det er behov for å
styrke informasjonen om aktuelle støtteordninger
både fra NAV og kommunene. Foreldre opplever
at det er tilfeldig hva slags informasjon de får, og
at informasjonen kommer sent. Utvalget har også
fått tilbakemeldinger om at pårørende ikke får den
støtten de trenger og har rett til. Foreldre erfarer
at det er store krav til dokumentasjon og at det tar
tid å få svar på søknadene, og mange får avslag.
Klager på avslag og stadig nye søknadsrunder er
krevende, og noe mange ikke har kapasitet til.
Mange foreldre kan også ha problemer med å forstå detaljene i søknadsprosessen. For foreldre
med minoritetsbakgrunn kan dette være spesielt
utfordrende (Früh, Lidén og Kvarme, 2017).
I en studie om sjeldne funksjonshemminger i
Norge fremkommer det at synlige vansker lettere
kan bli godtatt og gjøre det enklere ved søknad
om ytelser og tjenester (Helsedirektoratet, 2019l).
For pårørende til barn med autisme eller tourette
hvor barnet har normale kognitive evner og mindre fysiske utfordringer, kan det være vanskelig å
få forståelse for behovet for støttetiltak. Søknader
kan derfor bli avslått. Utvalget har også fått innspill om at mange opplever at den støtten som er
innvilget, ikke dekker behovene.
Foreldre til barn med autisme og tourette kan
ha behov for omsorgspenger for å dekke ekstra
fravær fra arbeidet ut over de ti dagene alle foreldre har rett til, og de ti dagene ekstra som innvilges når barnet er sykt eller funksjonshemmet.
Foreldre må i arbeidstiden delta på en rekke
møter med ulike instanser, som skole, PPT, BUP
og andre tjenester. Tourette er ikke blant de diagnosene som gir rett til ekstra dager med omsorgspenger. ADHD, tvangslidelse og angst, som er
vanlige tilleggsdiagnoser til tourette, er heller
ikke omfattet.
For å oppfylle krav til opplæringspenger må
opplæringen ha et omfang på 20 prosent av en
uke. Lørdager og søndager regnes ikke med.
Noen kurs er for korte til å oppfylle vilkårene.
Opplæringspenger gis kun når opplæring skjer
ved en godkjent helseinstitusjon eller ved et
offentlig spesialpedagogisk kompetansesenter.
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Kurs og opplæring for foresatte som arrangeres
av brukerforeningene, blir ikke dekket selv om
kursene arrangeres i samarbeid med en godkjent
helseinstitusjon eller ved et offentlig spesialpedagogisk kompetansesenter og fagpersoner benyttes som forelesere under de aktuelle kursene.
Utvalget har fått innspill om at det oppleves
problematisk at de ulike ytelsene sees i sammenheng. Foreldrene kan miste eller få avkortet
omsorgsstønad fordi brukeren mottar hjelpestønad. I tillegg kan omsorgsstønaden reduseres dersom familien mottar andre tiltak fra kommunen,
slik som avlastning eller andre tjenester i hjemmet. Utvalget har fått innspill om at kommunene
har ulik praksis i tildeling av omsorgsstønad.
Omsorgsstønad er skattbar inntekt. Dette kan
føre til at pårørende som mottar trygdeytelser får
problemer fordi inntekten kan overskride det man
kan tjene.
For en del av utvalgets brukergrupper kan
grunnstønad dekke ulike ekstrautgifter, som
eksempelvis transport og slitasje på klær. I mars
2019 ble det foretatt en endring, slik at noen grupper, herunder personer med ADHD, kan få innvilget grunnstønad uten at det stilles krav til dokumentasjon av ekstrautgiftene etter individuell vurdering (NAV, 2019e). Ved ADHD gjelder dette slitasje på klær. Personer med autisme og tourette
har ikke på samme måte automatisk rett til
ytelsen.
Pleiepenger kan gis ved fravær fra arbeid på
grunn av barns sykdom. Dette kan være aktuelt
dersom en må være hjemme fordi barnet trenger
regelmessig omsorg og pleie, eller dersom barnet
er innlagt på sykehus. Ved psykisk utviklingshemming og alvorlige livstruende sykdommer eller
annen svært alvorlig sykdom eller skade kan det
foreligge rett til pleiepenger også etter at den som
trenger pleie, har fylt 18 år. Utvalget erfarer at
pleiepengeordningen oppleves som komplisert av
mange. Familier med omsorg for barn med
tourette og autisme faller ofte utenfor ordningen,
selv om barna er helt avhengige av foreldrenes tilstedeværelse og hjelp. Søknader om pleiepenger
blir ofte avslått, og det forekommer store variasjoner i hjelpebehovet til dem som får innvilget pleiepenger. I 2019 er det imidlertid gjort noen presiseringer i regelverket som utvalget oppfatter kan ha
positiv effekt for utvalgets grupper. Begrensningen på antall dager med pleiepenger er fjernet.
Pleiepengene gis også når foresatte må være i
«beredskap» eller tilgjengelig mens barnet er i et
organisert tilbud, slik som skole eller fritidsaktivitet. Det er også presisert at dersom barnets sykdom medfører mangel på tilstrekkelig søvn, som
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medfører at foreldre må være borte fra arbeid, vil
det tas hensyn til dette i fastsettingen av pleiepenger (NAV, 2019f).

6.4.5

Avlastning

«Jeg som pårørende er koordinator på heltid
med avlastning og støttekontakt.»
Kilde: Innspill til utvalget fra en forelder.

Avlastning er et tilbud til familier med særlig tyngende omsorgsarbeid som kommunen plikter å
tilby. Avlastning skal være et forebyggende tiltak
som blant annet skal motvirke overbelastning,
bidra til fritid og ferie og sørge for mulighet til å
delta i ordinære samfunnsaktiviteter. Tiltakene
skal bidra til å opprettholde gode familierelasjoner
(Helsetilsynet, 2008). Avlastningstiltaket skal
også sikre at den omsorgstrengende får et godt tilbud. Innholdet i tilbudet er derfor av stor betydning (Helsetilsynet, 2008). Kommunen er pålagt å
legge vekt på brukerens mening ved tilbud om
avlastning. Det er imidlertid kommunen som
avgjør hvor omfattende avlastning som skal gis,
og hvordan dette skal gjennomføres.
Avlastningen kan organiseres på forskjellige
måter og gis både i hjemmet og i kommunale tiltak, som dagaktivitetstilbud eller døgntilbud i
egne avlastningsboliger eller institusjon. Avlastning kan også gis via private aktører. Privat avlastning gis ved at avlaster kommer hjem til familien,
eller ved at avlastning skjer i et privat hjem eller
en privat avlastningsbolig eller institusjon.
En kartlegging av private heldøgns omsorgstjenester til personer med utviklingshemming
og/eller autisme i Oslo og Akershus viste at 15
prosent av tjenestemottagerne mottok praktisk
bistand og/eller avlastning fra private aktører.
Bydelene og kommunene oppga at hovedårsaken til at private aktører ble benyttet, var
mangel på egnede boliger og mangel på kompetanse og kvalifisert personale. Plassene ble i stor
grad kjøpt til brukere med komplisert problematikk, som utfordrende atferd. En tredjedel av
brukerne hadde vedtak om tvang. Brukerne var i
alderen 15–70 år. 80 prosent av kommunene/
bydelene var fornøyd med tilbudet fra de private
aktørene (Østvik og Israel, 2015). Problematiske
sider ved anbudsordningen som fremkom, var at
det kan medføre liten grad av selvbestemmelse
og medvirkning i valg av botilbud samt oftere
skifte av bosted og tilbud på grunn av kortvarige
kontrakter og nye anbudsrunder. Dette kan føre
til lite kontinuitet og bidra til utrygghet hos
brukerne.
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Boks 6.19 Avlastningstilbud til ungdom med nevroutviklingsforstyrrelser
og normale kognitive evner
Enheten vil samarbeide tett med barna og
Asker kommune utvikler nå et avlastningstilbud
ungdommene om hvordan tilbudet skal se ut.
til barn og ungdom mellom 0 og 18 år med
Det planlegges også at tilbudet skal kunne støtte
nevroutviklingsforstyrrelser og normale kogniog veilede foreldrene, og at personalet kan bidra
tive evner. Tilbudet er underlagt oppvekstetaten.
i ansvarsgrupper og ha en koordinatorrolle
Bakgrunnen for tilbudet er erkjennelsen av at et
knyttet til individuell plan. Botrening er også
slikt tilbud manglet for denne gruppen. Tilbudet
planlagt som en del av tilbudet. Det planlegges
skal både være et avlastningshjem for de nærogså et tett samarbeid med skolene hvor barna/
meste og en kombinasjon av møteplass, fritidsungdommene går.
tilbud og overnatting til barna/ungdommene.
Det planlegges medleverturnus for personalet
Kilde: Møte med representanter for Asker kommune, 3. seppå fire, som alle er miljøterapeuter med flere års
tember 2019.
erfaring. Tilbudet planlegges å være åpent 10–
12 døgn i måneden i begynnelsen, med plass til
4–5 barn/ungdom per gang.

Innspill til utvalget indikerer at familier med
krevende barn ofte ønsker kommunal avlastning
for kontinuitetens skyld. Utvalget erfarer at
manglende avlastningstilbud og lang ventetid er
områder hvor pårørende opplever utfordringer.
Dette var også situasjonen som ble synligjort
gjennom Helsetilsynets landsomfattende tilsyn
av avlastnings- og støttekontakttjenester i 2007
(Helsetilsynet, 2008). Rapporten anga at kommunene har utfordringer med å rekruttere avlastere
og å beholde dem over tid. Manglende kompetanse og ferdigheter ble også trukket frem som
et problem. Tilsvarende problemstillinger fremkom i et tilsyn med barne- og avlastningsboliger i
2009 (Helsetilsynet, 2010). Manglende opplæring av personalet ble også påpekt. Dette er i tråd
med innspill utvalget har mottatt om dagens
situasjon. Utvalget har også fått tilbakemeldinger
relatert til utfordringer med å ivareta barn i
skolepliktig alder som vegrer seg for å gå på skolen, jf. kapittel 6.2.3, fordi det ikke innvilges timeavlastning i skoletiden. Dette medfører at en forelder må være hjemme med barnet eller jobbe
redusert. Utvalget er kjent med at noen barn får
tilbud om skolefritidsordning, BPA og avlastning
i bolig på dagtid som et alternativ.
Avlastningsbolig
En avlastningsbolig skal både dekke sosiale
behov og gi muligheter for å bedrive fritidsaktiviteter (Nasjonalt kompetansemiljø for utviklingshemming, 2018). De fleste barn som benytter

avlastningsboliger, eller barneboliger, er utviklingshemmede og har også fysiske funksjonsnedsettelser (Helsetilsynet, 2010).
Utvalget har fått innspill om at mange avlastningsboliger ikke oppleves å være tilrettelagt for
utvalgets grupper. Mange føler at de ikke «passer
inn». Personer med autisme og tourette er vare for
endringer, noe som kan gjøre overgangen mellom
hjemmet og avlastningsboligen krevende. Å overlate barnet til en avlastningsbolig kan derfor være
en større utfordring enn å ha barnet hjemme uten
å få avlastningen. Utvalget erfarer at det også kan
være problematisk for dem som bruker funksjonelt språk, å få benytte språket sitt i avlastningsboligen grunnet manglende kompetanse eller at
boligen bruker en annen alternativ kommunikasjonsform enn brukeren kan. Fylkesmannsembetenes tilsyn med avlastnings- og barneboliger
etter 2009 har påpekt flere avvik ved tjenestetilbudet i avlastningsboliger. Dette omfatter blant annet
mangelfull tildeling av tjenesten, manglende individuell tilrettelegging samt manglende kompetanse
og opplæring av ansatte og avvik ved legemiddelhåndtering (Helsetilsynet, 2019).
Gruppeavlastning
Gruppeavlastning tilbys i flere kommuner og
omfatter tilbud til utvalgte grupper i form av turgrupper og aktivitetsgrupper. Slik avlastning finner ofte sted i helgene. Ungdom med autisme er
blant hovedgruppene som tilbys slik avlastning
(Midtgård og Bania, 2018).
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Aktivitetsbasert avlastning
Aktivitetsbasert avlastning er en modell for avlastning som tar utgangspunkt i den enkelte brukers
interesser og behov og kombinerer dette med et
konkret fritidstilbud samtidig som pårørende får
avlastning. Formålet er å gi et innhold og aktiviteter i avlastningen som den som er på avlastning,
ønsker å delta på. Vedkommende får dermed en
opplevelse av «ekte fritid» (Midtgård og Bania,
2018). Noe av bakgrunnen for dette tiltaket var at
foreldre hadde behov for avlastning, mens brukeren ikke ønsket dette. Familiene kunne derfor
ikke nyttiggjøre seg avlastningstilbud fordi de
ikke passet for brukeren. Dette gjaldt blant annet
familier med barn med autisme (Midtgård og
Bania, 2018).
Tilbakemeldinger fra foreldre som har fått tilbud om aktivitetsbasert avlastning, har vist at foreldre har fokus på kvalitet fremfor kvantitet i
avlastningen. Det er altså ikke omfanget av aktiviteten som er viktig, men et meningsfullt innhold
for brukeren (Midtgård og Bania, 2018). Personer
med autisme nyttiggjør seg tilbudet i ulik grad.
For noen familier er dette det eneste tilbudet som
kan være aktuelt. Utvalget erfarer at mange familier har gode erfaringer med ordningen og er godt
fornøyd, mens andre opplever uforutsigbarhet og
liten mulighet for individuell oppfølging. Siden
denne formen for avlastning samler personer med
ulike diagnoser, kan slik aktivitet være slitsomt for
deltagerne med autisme.
Hovedfunn familie
Foreldre har behov for kunnskap for å mestre rollen som foreldre til barn med autisme eller
tourette. Dette omfatter kunnskap om diagnosen,
rettigheter og tjenester. Bistand til å mestre foreldrerollen og hverdagen øker livskvaliteten for
foreldrene.
Foreldres erfaringer og kunnskap om eget
barn bør etterspørres i større grad i utformingen
av tjenestene.
Det finnes en rekke tiltak som skal støtte og
styrke foreldrene i omsorgen for sine barn. Selv
om tjenestene finnes, opplever mange å ikke få tilgang til dem, eller at tjenestene ikke gis i nødvendig omfang eller til rett tid. Det kan være vanskelig å få oversikt over aktuelle tjenestetilbud.
Flere foreldre har utfordringer med å kombinere omsorgen for et barn med autisme og tourette
med et yrkesliv, egen helse og fritid. Dette henger
også sammen med mangel på ytelser og bistand
som skal understøtte omsorgsoppgavene. Eksis-
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terende avlastningstilbud for personer med autisme
og tourette dekker ikke alltid behovene hos utvalgets grupper og/eller er ikke tilpasset gruppene.
Det er også utfordringer knyttet til kompetanse, tilgang og kontinuitet i dagens avlastningstilbud.
Det er behov for mer kunnskap om søsken til
barn med autisme og tourette basert på innspill fra
søsknene selv. Søsken til personer med autisme og
tourette har ofte liten kunnskap om diagnosen og
får i varierende grad tilbud om ulike støttetilbud.

6.5

Eget hjem

Boligpolitikken er en integrert del av Norges velferdspolitikk. Det er et mål at flest mulig skal bo i
eget hjem og motta nødvendige tjenester der
(Meld. St. 17 (2012–2013)). De fleste virkemidlene er derfor innrettet for at flere skal eie bolig i
stedet for å være en del av utleiemarkedet. I
Norge eier tre av fire husholdninger egen bolig
(Revold, Sandvik og With, 2018).
Bosted er et privat ansvar, samtidig er det
mange som av ulike grunner ikke klarer å skaffe
seg bolig. Personer med nedsatt funksjonsevne er
overrepresentert i denne gruppen (Kommunalog moderniseringsdepartementet, 2014).
Offentlig bistand til å skaffe bolig – boligsosialt arbeid – omfatter både det å fremskaffe en
bolig til personer som trenger det, og å øke forutsetningene for at enkeltpersoner mestrer egen
bosituasjon (Meld. St. 17 (2012–2013)). Brukermedvirkning er derfor en vesentlig del av det
boligsosiale arbeidet (Meld. St. 17 (2012–2013)).
Behovet for bistand i hjemmet hos personer
med autisme og tourette vil avhenge av den enkeltes funksjonsnivå. Noen vil ha behov for boliger
som er særskilt utformet og tilrettelagt. Noen vil
ha behov for bistand i hjemmet for å opprettholde
eller lære nødvendige boferdigheter. For enkelte
er det viktig at boligene så langt som mulig har et
livsløpsperspektiv, for å unngå unødvendige overganger og nye miljøer.
Boligsituasjonen for utvalgets grupper
Som andre viktige milepæler i livet er overgangen
fra foreldrehjemmet til eget hjem en viktig milepæl som må planlegges og forberedes. I mange tilfeller gjelder dette både bolig og tjenestetilbud.
Foreldrene er som oftest viktige pådrivere og
bidragsytere, både praktisk og økonomisk. Noen
kommuner har tjenester hvor det arbeides systematisk med overgangen fra foreldrehjemmet til
eget hjem. Utvalget har imidlertid inntrykk av at
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flere foreldre sliter med å få hjelp til boligplanleggingen for sitt barn med autisme og tourette,
og at hjelpen ofte kommer sent.
Mange med autisme og tourette kan selv
skaffe seg bolig. Det er ikke kjent hvor mange
med autisme og tourette som ikke har mulighet til
å skaffe seg eller opprettholde et tilfredsstillende
boforhold. Det er imidlertid grunn til å anta at
flere vil ha utfordringer på boligmarkedet eller
med bosituasjonen i kortere eller lengre perioder
av livet.
I nasjonal strategi for boligsosialt arbeid, Bolig
for velferd, er et av de nasjonale målene at alle med
behov for tjenester for å kunne bo i eget hjem skal
få hjelp til å mestre boforholdet (Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, 2014). Det er en
økning i antall personer som har behov for tilrettelegging og tilbud om tjenester i eget hjem. Det er
også en økning i andelen yngre med dette behovet (Hansen, 2012). For noen av utvalgets grupper
kan tjenestetilbudet de mottar i hjemmet, være
like viktig som selve boligtilbudet og tilgangen på
bolig. Det er vist at det er knyttet utfordringer til
tilgjengelighet og kompetanse med hensyn til
tjenestene som gis i hjemmet (Rambøll, 2017).
Det kan også være utfordringer med å få samme
kvalitet og innhold i tjenestene til personer som
bor hjemme (Rambøll, 2017).
Riksrevisjonen har tidligere påpekt at det ikke
er tilfredsstillende oversikt over behovet blant
vanskeligstilte på boligmarkedet og at de boligsosiale virkemidlene ikke er godt nok samordnet.
Videre at mange venter lenge på å få tildelt kommunal bolig fordi det mangler boliger for personer
med nedsatt funksjonsevne (Riksrevisjonen,
2008). Mangelen på egnede boliger for vanskeligstilte er også omtalt i den nasjonale strategien for
boligsosialt arbeid (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2014).
Organiseringen av tjenestene og utnyttelse av
personalressurser er viktige faktorer for å gi gode
tjenester til personer i bofellesskap og bemannede
boliger (Rambøll, 2017). For de av utvalgets grupper som trenger bolig med bemanning, har utvalget fått tilbakemeldinger om at det ofte er utfordringer knyttet til manglende kompetanse om
diagnosene blant personalet.
Utvalget har fått innspill om at det er vesentlig
at turnusordninger i botilbud og tjenester i hjemmet er tilpasset brukernes behov for bistand. I innspill til utvalget påpekes fordelene ved kontinuiteten lange vakter gir ved at det fører til færre ansatte
å forholde seg til. Dette gir ro, trygghet, forutsigbarhet og stabilitet. Dette underbygges i en undersøkelse om alternative arbeidstidsordninger for

tjenester til utviklingshemmede og psykisk syke i
Bergen kommune (Moland og Bråthen, 2012). Her
fremkom det at langturnusordningene bidro til økt
og enklere rekruttering av fagpersonale, en stabil
personalsituasjon samt at ansatte ga uttrykk for at
de var mer fornøyd enn ansatte i tradisjonell
turnus. Rapporten anførte også at både pårørende
og brukere var fornøyde med langturnusene.
Mange av brukerne forbedret også sin funksjonsevne (Moland og Bråthen, 2012).
Utvalget erfarer at personer med Aspergers
syndrom ofte har vansker med å få nødvendig
bistand til tilrettelegging og ofte blir boende i foreldrehjemmet lenge etter at de blir voksne. For de
som har normale kognitive evner, kan en bosituasjon være krevende selv om de er velfungerende i
andre situasjoner, slik som i arbeidslivet. Noen
har også utfordringer knyttet til å anerkjenne
behovet for bistand. Tilbakemeldinger utvalget
har fått, handler om at noen ikke har forutsetninger for å håndtere praktiske forhold i hjemmet og
bruker uforholdsmessig mye tid og krefter på
dagligdagse gjøremål. Det kan handle om behov
for å strukturere hverdagen og til renhold og personlig hygiene. Manglende bistand kan gå ut over
arbeidsevnen og deltakelse i aktiviteter. Bistandsbehovet til denne gruppen kan være av både
større og mindre grad, periodevis eller varig. Økt
vekt på botrening over en periode har blitt løftet
frem som et viktig hjelpetilbud, spesielt i overgangsfasen til eget hjem. Utvalget erfarer at de
fleste kommuner har tilbud om opplæring i hjemmet, men det er usikkert i hvilken grad tilbudet
benyttes av utvalgets målgrupper.
Det har tidligere vært et botreningstilbud, M-18,
rettet mot personer med Aspergers syndrom og
høytfungerende autisme. Tilbudet var et prosjektsamarbeid mellom Stiftelsen Radarveien,
Nordvoll skole og storbyavdelingen i Oslo kommune i perioden 2010–2014. Tilbudet ble etablert
på bakgrunn av erfaringer med at mange med
autisme med normale kognitive evner hadde
behov for botrening. Tilbudet ble lagt ned på
grunn av manglende etterspørsel.18 Bakgrunnen
for dette var, etter det utvalget forstår, kostnadene forbundet med tilbudet, og at bydeler og
kommuner ønsket å etablere egne tilbud. Utvalget er ikke kjent med at det finnes tilsvarende tilbud i Norge direkte rettet mot utvalgets grupper
i dag. Det finnes imidlertid ulike botreningstilbud gjennom kommunale habiliteringstjenester.
Det er tilbud om diagnoseuavhengige botrenings18

Korrespondanse mellom utvalgets sekretariat og Stiftelsen
Radarveien, juni 2019.
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linjer på noen folkehøyskoler. Private aktører tilbyr også botrening.
Brukerstyrt personlig assistanse
Kommunene yter tjenester i hjemmet uavhengig
av om boligen er leid eller eid. Dette omfatter
praktisk bistand og oppfølging innenfor blant
annet praktiske ferdigheter, arbeid, utdanning og
økonomi.
Kommunene er pålagt å tilby ordningen BPA
som er en alternativ måte å organisere helse- og
omsorgstjenester. Ordningen er ment som et
verktøy for likestilling og likeverd med mål om et
mest mulig aktivt og selvstendig liv til dem som
har et langvarig og stort hjelpebehov (Rundskriv
1-9/2015).
Organiseringen og praktiseringen av BPA
varierer mellom kommunene. Mange opplever at
ordningen ikke fungerer etter intensjonen (Regjeringen.no, 2019a). Det er også påpekt utfordringer
knyttet til assistentenes kompetanse og at antall
innvilgede timer ikke gir et tilfredsstillende innhold
eller kvalitet for brukeren (Rambøll, 2017). Dette er
noen av problemstillingene det offentlige utvalget
som utreder behovet for endringer i ordningen,
skal se nærmere på (Regjeringen.no, 2019a).
BPA anses som særlig egnet for utvalgets grupper i og med at man får færre personer å forholde
seg til i dagliglivet, bruker selv kan ansette assistenter,19 og det er mulig å få bistand til å klare ting
selv både i og utenfor hjemmet. BPA bidrar til
større grad av selvbestemmelse i valg av aktiviteter
og gjøremål. Utvalget har fått innspill om at flere
blant utvalgets grupper kan ha nytte av en slik ordning. Spesielt kan dette gjelde personer med normale kognitive evner som likevel har utfordringer
med hverdagslige sysler og struktur. Ordningen
bør også kunne benyttes i fritidsaktiviteter.
Selv om det er brukerens behov som er i sentrum, får også familiene bistand gjennom ordningen. Utvalget er kjent med at mange familier som
har barn eller ungdom med BPA, er fornøyd med
ordningen ved at den også gir familien større rom
for avlastning og hverdagsliv.

6.5.1 Aktører og boformer
Husbanken
Husbanken er statens organ for gjennomføring av
boligpolitikken. Boligsosialt arbeid er en kjerne19

For de fleste med kognitive vansker er det vergen eller
arbeidsleder som velger BPA.
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oppgave. Husbankens virkemidler er ikke øremerket konkrete grupper, men er generelt rettet
mot mennesker med utfordringer på boligmarkedet (Meld. St. 17 (2012–2013)). Husbanken skal
støtte kommunene faglig og økonomisk i arbeidet
med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet og
stimulere til bygging av universelt utformede
boliger og felles opparbeidet uteareal.
Husbanken har etablert et kommuneprogram
som skal videreutvikle samarbeidet med kommunene gjennom Husbankens kommuneprogram
(2016–2020), som skal bidra til å realisere
målene i den nasjonale strategien for boligsosialt
arbeid (Veiviseren.no, 2019a). Kunnskapsutvikling, deling, læring og synliggjøring av resultater
står sentralt i programmet. Målet er å skape gode
boforhold og gode bo- og nærmiljø.
Kommunene
Kommunene har et særskilt ansvar for å ivareta
vanskeligstilte på boligmarkedet og har et ansvar
for den boligsosiale innsatsen. NAVs kommunale
del skal bidra til kommunens boligsosiale arbeid
og medvirke til å skaffe bolig for dem som ikke
klarer å ivareta disse interessene selv. NAV bistår
også med rådgivning.
Flere av de boligsosiale virkemidlene er innrettet mot å hjelpe vanskeligstilte med å kjøpe
egen bolig. Noen kommuner tilbyr leietaker å
kjøpe den kommunale utleieboligen på et senere
tidspunkt.
I regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden
2020–2030, Et samfunn for alle, (Barne- og likestillingsdepartementet, 2018b) fremkommer det
at kommunene skal bidra til at personer med
funksjonsnedsettelser kan få særlig tilpasning i
boligene ved behov. Omsorg 2020, regjeringens
plan for omsorgsfeltet for perioden 2015–2020,
oppfordrer kommunene til å prioritere fornyelse
og forbedring av omsorgssektoren. Et av fem
hovedsatsingsområder
i
planen
omfatter
«moderne lokaler og boformer», hvor fokus er
morgendagens behov blant brukere (Helse- og
omsorgsdepartementet, 2015).
Boformer
I den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid er
det påpekt at personer med nedsatt funksjonsevne
fortsatt skal bo i alminnelige boliger i ordinære
bomiljøer, og at ulike brukergrupper ikke skal samlokaliseres på en uheldig måte eller bo i samlokaliserte boliger med institusjonspreg. For å nå disse
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målene skal det blant annet legges opp til at bolig
inkluderes sammen med andre velferdspolitiske tiltak for en større helhetlig innsats (Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, 2014). Strategien
understreker betydningen av tverrsektorielt samarbeid og samarbeid mellom ulike forvaltningsnivåer for å lykkes med boligsosialt arbeid.
Ulike boformer er aktuelle for utvalgets grupper, slik som egen bolig, kommunale utleieboliger
og bolig med bemanning. Noen personer med
autisme og/eller tourette bor deler av livet i kommunale omsorgsboliger med eller uten bemanning. Disse er i all hovedsak eid og drevet av kommunene. Husbanken har en egen veileder for
bygg av omsorgsboliger (Husbanken, 2019a).
NAV Hjelpemiddelsentral kan bistå kommunene i
planlegging av omsorgsboliger for å sikre rommelighet og hensiktsmessige materialvalg.
Husbanken har laget en veileder for dem som
ønsker å bygge bolig sammen med andre, Veileder
for utviklingshemmede og deres pårørende i etablering av borettslag, sameie eller kjøp av enkeltbolig.
Veilederen kan også være nyttig for andre personer med funksjonsnedsettelse og vanskeligstilte
på boligmarkedet generelt som er avhengig av
kommunal eller statlig hjelp for å skaffe egnet
varig bolig (Husbanken, 2019a).
Noen ønsker å fortsette å bo nær egen familie
og pårørende etter at de blir voksne. Å bygge på
foreldrenes bolig er da en mulighet. Husbanken
har finansieringsordninger for dette. Boformen
har etter det utvalget kjenner til, ikke vært mye
brukt blant utvalgets grupper. Utvalget har imidlertid inntrykk av at dette er en økende trend
blant personer med autisme.
Det finnes også ulike modeller for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet. Modellen Housing
first er en av disse. Den retter seg i første rekke
mot bostedsløse, rusavhengige og/eller personer
som har problemer med psykisk helse. Modellen
bygger på at personer som har omfattende tjenestebehov, først får tilgang på en bolig, for deretter å
kunne gjennomføre trening og oppfølging. Det er
et sentralt prinsipp at brukeren selv får velge
boligen. De første Housing first-prosjektene i
Norge startet i 2012 (Nasjonalt kompetansesenter
for psykisk helsearbeid, 2019).

6.5.2

Tilrettelegging av bolig

Personer med autisme kan ha andre opplevelser av
miljø og omgivelser enn andre. De kan blant annet
ha en annen romopplevelse på grunn av hvordan
de prosesserer informasjon (Kinnaer, Baumer og
Heylighten, 2014). Konseptet «autismevennlige

Boks 6.20 Fleksible tjenester
I Larvik er det utviklet en elektronisk løsning
for bestilling av tjenester for personer som
mottar kommunale tjenester. De kan bestille
tjenestene innenfor gitte «åpningstider» som
den tjenesteytende avdelingen definerer. Løsningen kan brukes fra smarttelefon, nettbrett
og PC. I dag er det 10–12 tjenestemottakere i
kommunen som benytter løsningen. Det jobbes med å implementere og spre løsningen til
flere brukere og brukergrupper. Tjenestemottakere og ansatte er fornøyd med løsningen,
som oppfattes som enkel å bruke. Løsningen
bidrar til fleksibilitet og handlingsfrihet i hverdagen for brukerne.
Kilde: Korrespondanse mellom utvalgets sekretariat og
Larvik kommune, september 2019.

boliger» innebærer ikke nødvendigvis fastlagte og
rigide regler for hvordan boliger bør utformes,
eller hvordan personer med autisme vil trives i
ulike boliger, men kan henge like mye sammen
med individuelle preferanser og erfaringer om
nabolag, hustyper, utforming og interiør. For noen
er det også mulig å øve på ulike miljøer. Det er som
for alle andre ulike preferanser og behov ved boligvalg, samtidig som dette også avhenger av om man
er i stand til å tilegne seg egen bolig, må benytte
seg av kommunale tilbud eller av andre årsaker
ikke har frihet til å utforme hjemmet etter eget
ønske (Kinnaer, Baumer og Heylighten, 2014).
Et hjem skal ivareta grunnleggende funksjoner. Det er viktig at boligen er funksjonell for den
eller dem som bor der. Det handler om tilgjengelighet, rommenes funksjon og mestring av boforhold. Det er stilt krav til universell utforming og
tilgjengelighet både for boliger og offentlige bygg.
Et viktig element i universell utforming er at
boligen skal ha en livsløpsstandard, slik at man
kan bo der store deler av livet. For personer med
utfordrende atferd kan fysiske tilpasninger være
viktige. Dette kan være romslige areal, flere dører
inn til et rom og lydisolering. Brukere med usynlige eller sjeldne funksjonshemminger kan ofte bli
glemt ved utforming av bygg. Dette kan henge
sammen med manglende kunnskap og manglende bevissthet om ulike funksjonsnedsettelser
og nødvendig tilrettelegging (Rambøll, 2008).
Hjelpemiddelsentralen, jf. kapittel 6.3.2, kan
bistå brukere og ulike aktører med planlegging,
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faglig veiledning og teknisk tilrettelegging av boliger. Det er ofte samarbeid mellom kommunene
og hjelpemiddelsentralene. Ved varig nedsatt
funksjonsevne (over to år) kan man få støtte fra
folketrygden til tilpasning og hjelpemidler i
boligen gjennom hjelpemiddelsentralene. Hjelpemidlet må være nødvendig for at vedkommende
blant annet kan bli mer selvhjulpen, kan få bistand
til å løse praktiske utfordringer i hverdagslivet og
kan bli boende i hjemmet. Bruk av teknologi er i
så henseende aktuelt for utvalgets grupper. Dette
er ofte mer rettet mot individet enn mot boligen
som sådan.
Velferdsteknologi er ordinær teknologi som er
satt inn i en helsemessig eller velferdsmessig kontekst.20 Hjelpemiddelsentralen kan gi veiledning
og rådgivning knyttet til slik teknologi. Folketrygden har imidlertid ikke noe finansielt ansvar
for den. Velferdsteknologi kan øke ulike brukeres
mestring, selvstendighet og livskvalitet på ulike
arenaer, herunder i hjemmet. Slik teknologi har
også positive aspekter for pårørende og tjenestene
i form av henholdsvis støtte og økt omsorgskapasitet og bedre tjenester (Helse- og omsorgsdepartementet, 2017b).
Hovedfunn eget hjem
Mange av utvalgets grupper opplever at det er
vanskelig å finne en egnet bolig når de ønsker å
flytte hjemmefra, både på grunn av manglende
planlegging av overgang fra foreldrehjemmet og
på grunn av mangel på egnede boliger.
Mange som bor i eget hjem trenger tilrettelegging og bistand i hjemmet som hjelp til strukturering av hverdagen og ulike praktiske gjøremål.
Slik bistand vil gjøre det enklere å delta på andre
arenaer som jobb og fritidsaktiviteter.
For mange av utvalgets grupper er det fordelaktig med stabilitet og mest mulig forutsigbarhet i
tjenestene knyttet til eget hjem. Lange turnuser
kan være gunstig for å oppfylle dette.
Det er i mange tilfeller manglende kompetanse om autisme og tourette blant tjenesteytere i
boliger og hjem.

6.6

Fritid

Deltagelse i organiserte fritidsaktiviteter kan
fremme sosial tilhørighet og bidra til et positivt
selvbilde. Ulike aktiviteter kan både fremme mest20

Korrespondanse mellom utvalgets sekretariat og NAV,
november 2019.
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ring og læring og ha helsefremmende effekter og
sosiale gevinster, mens manglende deltagelse og
mulighet for deltagelse kan ha tilsvarende negative effekter.
Noen i utvalgets grupper deltar i ordinære
aktiviteter, mens andre må ha særskilt tilrettelagte
tilbud. Muligheten for å delta i aktiviteter vil
avhenge av både egne forutsetninger, tilrettelegging og tilgang på støtte. Behovene vil variere
fra person til person, avhengig av funksjonsnivå
og interesser. Dette krever kunnskap, forståelse
og ressurser, blant annet knyttet til eventuelle
nødvendige tilpasninger. Behovene for tilrettelegging kan være tydelige for eksempel ved behov
for ledsager eller praktisk bistand, mens andre
har tilretteleggingsbehov som er mer usynlige,
slik som behov for forutsigbarhet og struktur. Tilgjengelige og stabile kontaktpersoner som bidrar
til kontinuitet, er også vesentlig for flere i gruppene. Å få mulighet til å prøve ut ulike aktiviteter
og bruke tid på å finne riktig tilbud vil gjøre det
enklere å delta for flere blant utvalgets grupper.
Noen vil ha behov for transportordninger for å få
mulighet til å delta på fritidstilbud.
«Fritidsaktiviteter har vært vanskelig. Mitt
barn har kun deltatt i korte perioder i organiserte aktiviteter. Støttekontakt / fritid med
bistand er vanskelig å få. Det blir lite kontinuitet og forutsigbarhet.»
Kilde: Innspill til utvalget fra en forelder.

Sosial inkludering og deltagelse i fritidsaktiviteter
for funksjonshemmede barn har vist seg å ha
sammenheng med grad av integrering i ordinær
klasse (Wendelborg og Paulsen, 2014), jf. kapittel
6.2. Foreldrenes ressurser og kapasitet har også
innvirkning på barnas fritidstilbud. Foreldre kan
utgjøre en barriere for barnets fritidsmuligheter
hvis de ikke har overskudd eller fokus på slik aktivitet (Rambøll, 2008).
I 2017 oppga 60 prosent av brukere med behov
for bistand til deltagelse i fritidsaktiviteter, kulturaktiviteter eller organisasjonsarbeid at de fikk
dekket sine behov. Ca. 9 prosent av brukerne
mente at de delvis fikk innfridd sine ønsker og
behov. Det var klare variasjoner mellom ulike
aldersgrupper (Helsedirektoratet, 2018).
Rambøll Management gjennomførte i 2008 en
utredning av fritidstilbudet til barn og unge med
funksjonsnedsettelser på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (Rambøll, 2008). Rapporten konkluderte med at det var stor variasjon i fritidstilbudet, og at grupper med mindre synlige funksjonsnedsettelser lettere falt utenfor fritidstilbud og
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møtte flere barrierer som kan hindre deltagelse i
fritidsaktiviteter. Økonomiske forhold, slik som lav
inntekt, kan medføre færre muligheter for fritidsaktiviteter. Andre barrierer som kan gjøre deltagelse i fritidsaktiviteter vanskeligere for personer med autisme og tourette, kan være manglende
tilgang på transport, manglende menneskelige ressurser, få valgmuligheter og dårlig informasjonstilgang (Rambøll, 2008). Samtidig viste rapporten at
gode fritidstilbud er tilgjengelig for mange, noe
som bidrar til at barn, unge og voksne kan delta på
ulike fritidsarenaer. Dette er sammenfallende med
tilbakemeldinger som utvalget har fått i løpet av
sitt arbeid. Det er imidlertid blitt påpekt at når en
stor del av kommunene har informasjon om aktivitetstilbud og aktuelle støtteordninger bare på
norsk, kan dette hemme deltagelse i fritidsaktiviteter blant personer med minoritetsbakgrunn (Redd
Barna, 2019a).
Kommunene driver ulike kommunale aktivitetstilbud til alle barn og unge og har ansvaret for
at lokale fritidstilbud tilrettelegges til ulike
brukergrupper. Dette gjør kommunen både i egen
regi og i samarbeid med lokale lag og frivillige
organisasjoner. Studier har vist at fritidstilbud for
barn og unge ofte kommer i andre rekke i kommunenes innsats, fordi primærbehovene som må
oppfylles, må prioriteres. Selv om primærbehov er
viktig, er fritidstilbud også vesentlig for å ha god
livskvalitet (Rambøll, 2008).
Det finnes i dag en tilskuddsordning som skal
bidra til ferie- og velferdstiltak for personer med
funksjonsnedsettelser. Målgruppen for ordningen
er frivillige organisasjoner og stiftelser (Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet, 2019b).
Fritid er også egentid og «fri tid» hvor en
bruker tid på en hobby, er med venner eller er i
ulike sosiale settinger hvor kommunikasjon og
sosialt samspill er viktig. En kvinne med Aspergers syndrom har delt følgende tanker rundt kommunikasjon og sosial aktivitet i hverdagen med
utvalget:
«Språkkommunikasjon er ofte vanskelig. Ironi
er vanskelig å forstå selv om man kan bruke
det selv. Språkforståelse er vanskelig ofte fordi
det er ett ord i en setning som man ikke forstår
og da tolkes setningen feil og det blir ofte misforståelser. Da kommer det ofte låsninger. I
slike tilfeller er det ikke bare å fortsette. Det
må avledes med noe annet før man kan
begynne på nytt eller fortsette der en slapp.
Det å være i det sosiale er vanskelig i seg
selv. Man føler seg annerledes, men forstår
ikke hvorfor. I det sosiale brukes mye energi

fordi man skal høre, oppfatte og forstå hva som
blir sagt. Jo flere det er, jo vanskeligere er det.
Det går ikke like automatisk som hos normalfungerende. Det er lettere å være en til en. Man
bruker også mye energi for å høre alt.
En måte å tilrettelegge på i sosiale settinger
er at man kan fortelle en eller to at man har
Aspergers syndrom slik at de kan hjelpe til der
det trengs som for eksempel ved en lunsj eller
i selskaper.»

6.6.1

Aktuelle fritidstilbud til personer med
autisme og tourette

Metoden fritid med bistand er utviklet for å bistå
med inkludering i kultur- og fritidsaktiviteter.
Modellen består av seks trinn, som er ment å
støtte sosial inkludering og kan brukes uavhengig
av fritidsaktivitet: (1) informasjonsmøte, (2) kartlegging av ønsker og drømmer, (3) kartlegging av
fritidsaktiviteter, (4) valg av fritidsaktivitet, (5)
finne tilrettelegger, og (6) oppfølgning og evaluering. Fritid med bistand kan være et alternativ til
individuell støttekontakt eller kan virke som et
forebyggende tiltak uten et forutgående enkeltvedtak (Nasjonal kompetansetjeneste for barn og
unge med funksjonsnedsettelser, 2019). Utvalget
har fått innspill om at metoden er en starthjelp for
utvalgets grupper. Noen i brukergruppene opplever det imidlertid som vanskelig å følge et fast
opplegg for utprøving av aktiviteter, slik metoden
legger opp til.
I en undersøkelse av fritidstilbudet til personer
med autisme og tourette i ulike kommuner som
Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge
med funksjonsnedsettelser har gjennomført på
vegne av utvalget, jf. vedlegg 3, fremkom det at
flere kommuner har ulike ordinære tilbud med tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne og tilrettelagte aktiviteter. Utvalget erfarer
imidlertid at flere personer med autisme og
tourette opplever at ordinære fritidstilbud i liten
grad tar hensyn til individuelle behov for tilpasning
og tilrettelegging som utvalgets grupper kan ha.
En studie har påpekt at barn og unge med
blant annet autisme og beslektede diagnoser ofte
har færre fritidstilbud enn andre med funksjonsnedsettelser, siden det oftere er mer utfordrende
for disse å fungere i grupper (Rambøll, 2008).
Mange aktiviteter krever sosial interaksjon og
samarbeid, som kan være vanskelig for personer
med autisme. Hobbyer og fritidsaktiviteter som
ikke innebærer stor grad av sosialisering, og mindre grad av fysisk aktivitet, er ofte foretrukket for
flere med autisme (McCoy og Morgan, 2019).
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Utvalget har ikke funnet tilsvarende studier som
omtaler tourette direkte, men erfarer at tics kan
være svært sosialt hemmende for dem som er
rammet. Flere kan oppleve stigmatisering og
negative reaksjoner. Dette kan medføre at noen
unngår å oppsøke steder med mange mennesker
samt sosial tilbaketrekking. Dette kan få stor
betydning for deltagelse i fritidsaktiviteter og
sosialt liv. Vanlige tilleggsvansker som angst og
tvangslidelse vil også spille en rolle når det gjelder
valg av fritidsaktiviteter.

Boks 6.22 Musikkaktiviteter
Kulturskolen for alle i Alstahaug og Leirfjord
kommune tilbyr musikkstunder i barnehagen
gjennom et støtteteam i kommunen, enetimer
med musikk, gruppeundervisning og tilrettelagte musikkgrupper. Tilbudene omfatter
både barn og voksne med autisme og er
tilrettelagt ut fra den enkeltes behov og forutsetninger. De siste årene har kulturskolen
også vært involvert i et samarbeidsprosjekt
mellom en barneskole og et skolekorps, hvor
hele klasser, inkludert elever med spesielle
behov, deltar i et årsprosjekt. Elever med blant
annet autisme som går på skolen, deltar i korpset på lik linje med de andre barna og har
eventuelt en egen assistent som bistår.

Møteplasser
Faste møteplasser for personer med tourette og
autisme kan bidra til fellesskap og gi varige
vennskap. Det finnes flere tilbud rundt om i
Norge. Mange med tourette møter sjelden andre
med samme diagnose, og slike grupper kan
være spesielt viktig for dem. Nedenfor omtales
noen eksempler på tilbud for personer med
autisme.
Det kommunale tilbudet Fredheim kurs- og
aktivitetshus i Bergen er et eksempel på et treff-

Boks 6.21 Tilbud til unge med
Aspergers syndrom
Kulturenheten i Trondheim kommune har
siden 2008 hatt et tilrettelagt tilbud for unge
mellom 13 og 25 år med Aspergers syndrom.
Tilbudet er basert på enkeltvedtak for barn
under 18 år, mens det ikke fattes vedtak for
unge voksne over 18 år. Bakgrunnen for opprettelsen av tilbudet var en erkjennelse av at
mange i målgruppen falt utenfor det sosiale
nettverket. Spesielt var sårbarheten høy i overgangen mellom skole/studier/arbeid. Videre
fungerte ikke støttekontaktordningen alltid
like godt for denne gruppen.
Kommunens fritidsassistenter planlegger
og gjennomfører fritidsaktiviteter i samråd
med brukerne. Høsten 2019 hadde kommunen syv ulike grupper for barn og unge under
18 år med autisme og to grupper for brukere
over 18 år, i tillegg til at flere deltar på andre
tilrettelagte aktiviteter. Det er faste ukentlige
grupper som møtes på faste steder til faste
tidspunkt.
Kilde: Korrespondanse mellom utvalgets sekretariat og
Trondheim kommune, september 2019.
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Kilde: Korrespondanse mellom utvalgets sekretariat og
Kulturskolen for Alstahaug og Leirfjord, mai 2019.

sted som har et eget tilbud om jevnlige treff og
aktiviteter for personer over 18 år med Aspergers
syndrom. Et tilsvarende fritidstilbud finnes også i
Harstad gjennom tiltaket Møteplassen AS, som
driftes av Harstad kommune.
Ungdom og voksne med autisme som har deltatt i gruppetilnærminger/samtalegrupper, samt
deres foreldre, har uttalt seg positivt om tilbud
hvor man kan møte andre med samme bakgrunn
og interesser. Disse tilbudene kan synes å skape
en form for sosial tilhørighet, bedre identitet og
refleksjon over egen situasjon (Weidle, Bolme og
Hoeyland, 2006). Det er viktig at slike grupper
organiseres av personer som har kunnskap om
behov.
Kulturskole
Kulturskolen har en visjon om å være for alle og
har fokus på ulike grupper og tiltak for å motvirke
utenforskap. Kulturskoletilbudet varierer mellom
kommunene, da de står fritt til å organisere tilbudene. Omfang og innhold er derfor forskjellig fra
kommune til kommune (Regjeringen.no, 2019k).
Norsk kulturskoleråd arbeider for å øke kommunalt samarbeid for personer med ulike behov.21
De ulike kulturskolene rundt om i Norge har
ulike tilbud til barn og unge både med og uten
behov for tilrettelegging. Dette er organisert på
21

Korrespondanse mellom utvalgets sekretariat og Norsk
kulturskoleråd, mai 2019.
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Boks 6.23 Gaming/e-sport
Bergen stupeklubb har introdusert et kurskonsept hvor man kombinerer gaming/esport med fysisk trening og aktivitet. Dette er
et initiativ for å skape et tilbud til barn og unge
som faller utenfor organisert idrett. Tilbudet
er diagnose- og funksjonsuavhengig og ble
startet våren 2019. Så langt er erfaringen at
kurset også møter et behov blant foreldre og
barn som har en diagnose og/eller adferdsforstyrrelse.

Boks 6.24 Tilrettelagt
aktivitetstilbud i Oslo – et eksempel
Sagene IF i Oslo tilbyr tilrettelagte fritidsaktiviteter til barn i Oslo mellom 6 og 18 år med
spesielle behov. Tilbudet er kalt Venner i aktivitet. Målet med tilbudet er at alle skal ha det
gøy, føle mestring og være i fysisk aktivitet.
Samtidig kan det bidra til at barna får nye venner, og at de møtes også utenom det faste tilbudet. Høsten 2018 ble det opprettet en egen
gruppe for barn med autisme med normal
kognisjon i samarbeid med Autismeforeningen i Norge.

Kilde: Korrespondanse mellom utvalgets sekretariat og
Bergen stupeklubb, juni 2019 og januar 2020.

Kilde: Korrespondanse mellom utvalgets sekretariat og
Sagene IF/Venner i aktivitet, mai 2019.

ulike måter, både i kulturskolen og i samarbeid
mellom kulturskolene og barnehager/skoler.
Fysisk aktivitet
Det er vist at «turer i skog og mark» og «mosjon,
trening og sport» er områder hvor personer med
kognitive vansker har lavere deltagelse enn andre
med funksjonsnedsettelser. Samtidig er det ikke
funnet at det er etterspurt høyere aktivitet på
disse områdene. Bakgrunnen for dette kan være
at dette føles utilgjengelig for gruppen, eller at det
strengt tatt ikke er ønsket (Tøssebro og Wendelborg, 2007). Barn i skolealder har fysisk aktivitet i
løpet av skoleuken. I overgangen mellom skole og
voksenliv kan behovet for trening og fysisk aktivitet bli nedprioritert når det er mange nye overganger som finner sted samtidig, ifølge innspill til
utvalget.
Foreldrene har en viktig rolle i å påvirke i hvor
stor grad fysisk aktivitet er en del av deres barns
hverdag uansett alder. Dette inkluderer også å
legge rutinene for personer med autisme slik til
rette at fysisk aktivitet er en naturlig del av hverdagens ulike aktiviteter (Nichols, Block, Bishop
og McIntire, 2019).
Personer med autisme har ofte forsinket motorisk utvikling og kan ha utfordringer med motoriske ferdigheter og lavere motivasjon for fysisk
aktivitet. En studie fant at voksne med autisme
hadde større sannsynlighet for overvektsproblematikk og hadde lavere grad av fysisk aktivitet
enn jevnaldrende uten diagnosen. Jo lavere fungerende gruppen var, desto større var risikoen for
overvekt og lavere grad av fysisk aktivitet (McCoy
og Morgan, 2019).

Den typiske karikaturen av ungdommen som
sitter hjemme og spiller dataspill til alle døgnets
tider, er betegnende for enkelte i utvalgets grupper. Spilling har vokst frem som en ny type
«idrett» og kan være en viktig sosial arena selv om
den foregår via en datamaskin. Dette gir en ny
arena for flere spillinteresserte i utvalgets målgruppe. Å kombinere spillinteressen med fysisk
aktivitet er også blitt en mulighet flere steder.
Utvalget erfarer at det rundt i landet er etablert
ulike ordinære møteplasser for spillinteresserte i
ulike aldre hvor personer med autisme og tourette
deltar.
Idrettslagene i Norge har varierte tilbud til
personer med ulike diagnoser og funksjonsnedsettelser (Norges idrettsforbund, 2019). Utvalget
kjenner til at flere utøvere med autisme og
tourette deltar i ulike idrettsgrener. Norges
Idrettsforbund har for øvrig et kurs i generell tilrettelegging av aktivitet.22 Kurset skal blant annet
bidra til kunnskap om idrett for personer med
funksjonsnedsettelser, tilrettelegging av aktivitet
og har fokus på holdninger og muligheter innen
idrett for funksjonshemmede.
Frivillige organisasjoner og virksomheter kan
søke på en tilskuddsordning som skal bidra til at
personer med funksjonsnedsettelser kan delta på
arrangementer for idrett og fysisk aktivitet. Ordningen er forbeholdt større arrangementer og
skal enten legge til rette for at personer med funksjonsnedsettelser kan delta på lik linje med funk22

Korrespondanse mellom utvalgets sekretariat og Norges
idrettsforbund, mai 2019.
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Boks 6.25 Velferdsteknologi for mestring og deltagelse i fritidsaktiviteter
Direktoratet for e-helse, KS og Helsedirektoraavlastning for foreldrene. Hjelpemidlene bidro
også til økt selvstendiggjøring og mestring av
tet ved Nasjonalt velferdsteknologiprogram har
aktivitetene og gjøremålene for gruppen, samet pågående prosjekt om utprøving av velferdstidig som de var stress- og konfliktdempende i
teknologi for barn og unge med funksjonsnedhverdagen (Trondsen og Knarvik, 2017). Her er
settelser, som skal vare frem til 2020. Prosjekdet potensial for barn og unge med autisme og
tets mål er å identifisere og prøve ut kommertourette, der velferdsteknologi vil kunne bidra
sielt tilgjengelig velferdsteknologi for enklere
med redskap til hjelp og mestring av daglige
deltagelse i og mestring av fritidsaktiviteter
gjøremål, samt deltakelse i fritidsaktiviteter og
(Trondsen og Knarvik, 2019). Nasjonalt senter
sosiale sammenhenger. Dette vil også avhenge
for e-helseforskning gjennomførte i 2016–2017
av gode og brukervennlige teknologiske verkblant annet et forskningsprosjekt om erfaringer
med bruk av velferdsteknologi for barn og unge
tøy og organisatoriske aspekter som oppfølging,
med kognitive funksjonsnedsettelser i aldersansvar, brukerkartlegginger og ressurser
gruppen 9–26 år i to kommuner. Enkelte av
(Rotvold, Knarvik og Trondsen, 2018).
barna i undersøkelsen hadde autisme (TrondDet er seks kommuner som i dag mottar tilsen og Knarvik, 2017). Det ble prøvd ut ti ulike
skudd for å prøve ut ulike typer velferdsteknoteknologier knyttet til lokalisering, samhandlogi til målgruppen og samtidig utarbeide og
ling, planlegging og struktur og språk/kommuimplementere et tjenesteforløp som sikrer varig
nikasjon med vekt på deltagelse og mestring i
tildeling, oppfølging og bruk av teknologien. Det
fritidsaktiviteter. Funnene fra undersøkelsen
arbeides med en strategi for prosjektene i proviste at velferdsteknologi hadde betydning for
grammet etter 2020.
deltagelse og mestring. Det bidro til økt selvKilde: Møte med Nasjonalt senter for e-helseforskning,
stendighet, oversikt, kontroll og forutsigbarhet,
6. februar 2019. Korrespondanse mellom utvalgets sekretanormalisering, sosialisering samt til trygghet og
riat og Helsedirektoratet, september 2019.

sjonsfriske, eller være forbeholdt personer med
funksjonsnedsettelser (Regjeringen.no, 2019g).

6.6.2

Bistands- og støtteordninger for fritid
og hverdagsliv
Noen personer med autisme og tourette kan ha
behov for assistanse for å delta i fritidsaktiviteter
og i samfunnslivet. Nedenfor følger en omtale av
aktuelle bistands- og støtteordninger for utvalgets
grupper. BPA er omtalt i kapittel 6.5.
Støttekontakt
Formålet med støttekontaktordningen er å bidra
til en meningsfull fritid, deltagelse i ønsket aktivitet og samvær med andre. Tjenesten kan organiseres som individuell støttekontakt, deltagelse i
aktivitetsgrupper eller som individuelle tilbud i
samarbeid med en frivillig organisasjon (Helsedirektoratet, 2019m).
Utvalget er ikke kjent med hvor mange med
autisme eller tourette som har støttekontakt. I
undersøkelsen blant noen norske kommuner som

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge
med funksjonsnedsettelser har gjennomført for
utvalget, fremkom det at 54 prosent av respondentene i kommunene anser at de ikke har nok støttekontakter til å dekke behovet. Det var et betydelig
mindretall av respondentene som kjente til om
personer med autisme og tourette benytter støttekontaktordningen. I samme undersøkelse fremkom det at det er mer utfordrende å få støttekontakter til brukere med tyngre og mer sammensatte utfordringer, jf. vedlegg 3. Det er tidligere
påpekt at det er spesielt vanskelig å rekruttere
mannlige støttekontakter, samtidig som det som
oftest er flest gutter som trenger støttekontakt
(Rambøll, 2008). Dette bekreftes også i undersøkelsen av Nasjonal kompetansetjeneste for barn
og unge med funksjonsnedsettelser.
Det er ikke noen formelle krav til fagbakgrunn
for støttekontakter. Kommunen er ansvarlig for
nødvendig opplæring og veiledning. Utvalget erfarer at det er store variasjoner mellom kommunene
når det gjelder i hvilken grad støttekontakter får
nødvendig opplæring om utvalgets grupper. Slik
variasjon fremkom også i ovennevnte under-
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Boks 6.26 Fleksibel
støttekontaktordning – et eksempel
På en innspillskonferanse utvalget avholdt,
fikk utvalget høre om en støttekontaktordning
for en skolegutt hvor familier i klassen var
støttekontakt i ulike perioder. Gutten var med
klassekamerater hjem og spiste middag og
lekte og ble en del av klassen gjennom denne
organiseringen.

med funksjonsnedsettelse for perioden 2020–2030
(Barne- og likestillingsdepartementet, 2018a).
Pilotprosjektet er ment å gjøre det enklere for personer med ledsagerbehov å delta på ulike arrangementer (Regjeringen.no, 2019f).
Mulighetene for støtte og ledsager på en feriereise bestemmes i dag av kommunenes praksis og
den enkeltes økonomi når hjelpebehovet krever at
man har én eller flere ledsagere. Personer som
har behov for støtte under reisen, kan selv bli
ansvarlige for å betale egen ledsagers utgifter og
arbeidstid (Midtsundstad og Mjaaseth, 2019).
Hovedfunn fritid

søkelse som er utført på vegne av utvalget, jf. vedlegg 3. At mange støttekontakter mangler fagkompetanse for å arbeide med personer med nedsatt funksjonsevne, er spesielt utfordrende i forbindelse med tjenesten til personer med utagerende atferd (Rambøll, 2008).
For at ordningen skal fungere, er det nødvendig
med tillit og en god relasjon mellom bruker og
støttekontakt. Dette forutsetter kontinuitet i tilbudet. Utvalget har fått innspill om at mange opplever hyppig skifte av støttekontakter. Familier opplever at de selv må bistå med å rekruttere og lære
opp disse. Dette er også påpekt i et tilsyn gjennomført i 2007 (Helsetilsynet, 2008). I samme tilsyn ble
det også avdekket at det manglet systematiske tiltak i planleggingen og organiseringen av tjenesten.
Dette fører til manglende stabilitet. I en studie om
fritidstilbudet til barn og unge med funksjonsnedsettelser ble det anbefalt at støttekontaktordningen
bør styrkes for å bidra til økt mulighet til deltagelse
i fritidsaktiviteter (Rambøll, 2008).
Ledsagerbevis
Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en
ledsager på kultur- og fritidsarrangementer uten
ekstra kostnader. Den enkelte kommune bestemmer selv om den skal ha et slikt tilbud.
Ledsagerordningen anses som vesentlig for at
barn og unge med funksjonsnedsettelser kan
delta i fritidsaktiviteter uten at dette medfører
ekstra utgifter for den som er med brukeren
(Rambøll, 2008). I undersøkelsen som har blitt
gjennomført for utvalget blant enkelte norske
kommuner, oppgir alle respondentene at de tilbyr
ledsagerbevis, jf. vedlegg 3.
I revidert nasjonalbudsjett 2019 bevilget regjeringen 5 millioner kroner til et pilotprosjekt for digitalt ledsagerbevis. Prosjektet er en oppfølging av
regjeringens strategi for likestilling av mennesker

Rundt om i landet er det mange gode eksempler
på fritidstilbud som inkluderer eller er spesielt tilrettelagt for personer med autisme og tourette.
Utvalgets grupper har mer begrenset tilgang
til fritidstilbud enn andre. Mange ønsker å ta del i
organisert ordinær aktivitet, men finner det vanskelig. Dette er knyttet til mangel på støtte og
bistand for å kunne gjennomføre fritidsaktiviteter.
Det er variasjoner i tilgangen på støtteordninger mellom kommunene. Dette gjelder både
støttekontakter og annen bistand. Det varierer
også i hvilken grad støttekontakter får nødvendig
opplæring og veiledning.

6.7

Transport

«Å reise med og oppholde seg på kollektive
transportmidler er utfordrende. Et mylder av
inntrykk og sensorisk overstimulering bidrar
til at en blir sliten og stresset. Det er en risiko
for at en blir utslitt før man kommer til det man
egentlig skal gjøre.»
Kilde: Innspill til utvalget fra en bruker.

Det er et mål at Norges infrastruktur skal benyttes av alle, uavhengig av funksjonsnivå (Visnes,
Øksenholt og Fearnley, 2014). Det er likevel færre
personer med nedsatt funksjonsevne som bruker
kollektive transportmidler enn resten av befolkningen (Sentio Research Norge, 2017).
Transport er oftere en hverdagslig utfordring
for personer med nedsatt funksjonsevne enn for
mennesker uten funksjonsnedsettelser. Utvalget
har ikke funnet transportstudier som direkte tar
for seg utvalgets grupper. Det er imidlertid utført
studier som inkluderer personer med nedsatte
kognitive funksjonsevner. Her fremkommer det at
blant personer med ADHD eller utviklingshem-
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ming benytter 40 prosent kollektive tilbud på daglig eller ukentlig basis. Av personer med nedsatt
funksjonsevne grunnet psykiske eller kognitive
vansker opplever 32 prosent transport i hverdagen
som en utfordring. Til sammenligning opplever 24
prosent med nedsatt fysisk funksjonsnedsettelse
det samme (Sentio Research Norge, 2017).
Personer med autisme og tourette kan oppleve det som belastende å reise med kollektivtransport. Årsakene til lavere bruk av kollektiv
transport for disse gruppene er trolig sammenfallende med det som er oppgitt for personer
med ADHD. For sistnevnte er årsakene ofte
knyttet til at mange inntrykk oppleves belastende, i tillegg til utfordringer med kommunikasjon og sosiale situasjoner. Det er også betydelig
mer utfordrende å reise alene med kollektiv
transport for denne gruppen enn det er for den
øvrige befolkningen uten nedsatt funksjonsevne
(Sentio Research Norge, 2017). For personer
med tourette kan alvorlige tics vanskeliggjøre
bruk av offentlig transport på grunn av omgivelsenes reaksjoner.
I en undersøkelse blant barn og unge fremkom det at manglende transporttilbud er den
største barrieren for deltagelse i fritidsaktiviteter
(Redd Barna, 2019b). Det kan også være utfordringer med at transporttilbudet ikke er tilpasset
brukerens behov. Videre er det få kommuner som
tilbyr økonomisk støtte til transport, og få kommuner som har et transporttilbud til barn med tilretteleggingsbehov (Redd Barna, 2019a). Mange
foreldre uttrykker at de bruker mye tid på transport, og at dette er krevende (Rambøll, 2008).
Dette er også inntrykket utvalget har fått gjennom
sitt arbeid. Utvalget erfarer også at manglende
transportmuligheter kan være til hinder for
arbeidsdeltakelse.
Noen kan få vedtak om tilrettelagt transport
(TT). Utvalget kjenner til at flere med autisme har
denne ordningen. Mange kjører også egen bil
eller har egen bil som kjøres av andre. Utvalget
kjenner til at noen kommuner har etablert egne
ordninger med transport i egen regi eller i samarbeid med frivillige for å imøtekomme behovet
for særlige transportordninger.

6.8

Barnevern

Barneverntjenesten er en kommunal tjeneste som
skal sikre at barn ikke lever under forhold som
kan skade deres helse og utvikling. Barnevernet
skal først og fremst gi hjelp og støtte slik at foreldrene selv skal kunne ivareta sitt omsorgs-
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ansvar. Slik hjelp og støtte kan gis i form av ulike
former for hjelpetiltak i hjemmet, for eksempel i
form av råd og veiledning til familien, avlastningstiltak, støttekontakt og barnehageplass. Barnevernet kan i tilfeller hvor det finner at det er alvorlige mangler ved barnets omsorgsituasjon, overta
omsorgen for barnet fra foreldrene.
Barn og unge med utviklingsforstyrrelser er
overrepresentert i barnevernet. Blant barn plassert på institusjon etter barnevernloven hadde i
2015 23,2 prosent Aspergers syndrom (Kayed
mfl., 2015). En undersøkelse fra 2013 fant at 50,9
prosent av barn i fosterhjem hadde én eller flere
diagnoser innen psykisk helse. 19 prosent av
barna hadde ADHD, 2,1 prosent hadde tics og 4,3
prosent av barna hadde en gjennomgripende
utviklingsforstyrrelse (Lehman, Havik, Havik og
Heiervang, 2013). I befolkningen for øvrig ligger
forekomsten rundt 0,7 prosent for autisme, 0,4
prosent for tourette og 3,8 prosent for ADHD ved
12 års alder (Surén mfl., 2018).
Flere familier med barn med funksjonsnedsettelser trenger hjelp og støtte for å mestre
dagliglivet, jf. kapittel 6.4. Råd og veiledning er
det mest brukte barnevernstiltaket. Det er i dag
liten kunnskap om hvilke av barnevernets veiledningstiltak som er egnet for barn med autisme
og tourette og deres familier. Regjeringen har
utviklet en strategi for foreldrestøtte (Barne- og
likestillingsdepartementet, 2018a) som skal forebygge problemer hos barn, bidra til tryggere foreldre og til at foreldre med særlige behov får
nødvendig hjelp.
Det er viktig at barnevernet samarbeider
med spesialisthelsetjenesten når de velger
hvilke tiltak som er egnet i en enkelt sak. Det
gjøres i liten grad (NOU 2012: 5). Utvalget har
fått innspill om at foreldre som opplever at de
ikke får den hjelpen de trenger fra helse- og
omsorgstjenesten, selv melder saken til barnevernstjenesten. Barnevernstjenesten må, for å
kunne fatte vedtak om hjelp, begrunne vedtaket
med forholdene i hjemmet. Det fører til et negativt og ofte feil fokus, som plasserer ansvaret for
barnets dårlige fungering på foreldrene og fritar
andre offentlige tjenester for ansvar for barnets
utfordringer. Barnevernets begrunnelse kan
hindre at andre årsaker til barnets vansker
undersøkes. Utvalget erfarer at foster foreldre
kan oppleve at de får mangelfull oppfølging når
de får omsorgen for et barn med sammensatte
behov. For å sikre at barn får riktig hjelp, er det
nødvendig at barnevernstjenesten tilpasser
omsorgen til barnets behov og søker faglig råd
og støtte hos spesialisthelsetjenesten.
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Mange av sakene som meldes til barnevernet
meldes av skole og barnehage. Meldinger fra
barnehagen og skolen kan gjelde barn med avvikende atferd og fungering som skyldes en udiagnostisert utviklingsforstyrrelse. Barnehagen står
for 21 prosent av meldingene til barneverntjenesten for barn fra tre til fem år. Skolen står for
12 prosent av alle meldinger til barnevernet. 89
prosent av bekymringsmeldingene fra skolene går
videre til undersøkelse (Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet, 2019c).
Det kan være mange årsaker til at barn med
utviklingsforstyrrelser er overrepresentert i
barnevernstiltak: Barnevernet kan vurdere barnets atferd, utagering og tilbaketrukkenhet som
tegn på omsorgssvikt. Ofte kan spesialisthelsetjenesten vurdere de samme barna og konkludere
at de samme utrykkene er tegn på utviklingsforstyrrelser. Innspill til utvalget går ut på at manglende kompetanse om autisme og tourette og
mangelfullt samarbeid mellom BUP og barnevern
kan skape en risiko for at barna misforstås og at
feil tiltak settes inn. Barn og unge som trenger tjenester fra helse- og omsorgstjenesten står i fare
for å bli plassert i barneverninstitusjon uten at det
nødvendigvis er snakk om omsorgssvikt. Manglende kunnskap i helsetjenestene om barnevernets rolle og rutiner og manglende forståelse
for hvilke prosesser som settes i gang, kan medføre store belastninger for familien. Mye tyder på
at det er lite kompetanse på utviklingsforstyrrelser i barnevernsinstitusjoner.
Regjeringen har igangsatt en satsing på kompetanse i barnevernet gjennom blant annet
kompetansestrategien for det kommunale barnevernet 2018–2024 (Barne- og likestillingsdepartementet, 2017). Denne er en del av barnevernsreformen som er vedtatt av Stortinget. På bakgrunn av strategien har Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet gjennomført en utredning om
kompetanse i barnevernet hvor de har anbefalt
innføring av flere grep for å øke kompetansen
blant barnevernsansatte. Det er anbefalt å stille
tydeligere krav til kompetanse i tjenesten og det
er foreslått en ny modell for kvalifisering til
arbeid i sektoren (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, 2019d).

6.9

Kompetanse og kunnskap

Kompetanse og kunnskap er vesentlig for å yte tjenester av forsvarlig kvalitet.
I de foregående delene av dette kapitlet er det
blitt redegjort for kompetansesituasjonen for fag-

personer og tjenester innen blant annet helse,
opplæring, arbeid. Det er også redegjort for sentrale kompetansemiljøer i opplæring og arbeid, jf.
kapittel 6.2 og 6.3.
I det videre gjøres det nærmere rede for ulike
kompetansemiljøer og tjenester som er relevante
for personer med autisme og tourette i spesialisthelsetjenesten og hvordan deres arbeid er knyttet
til utvalgets grupper. De fleste av disse tjenestene
har også samarbeid med andre aktuelle kompetansemiljøer og instanser i andre sektorer. Kapitlet omtaler også undervisning i autisme og
tourette i sentrale helse- og sosialfaglige utdanninger og avsluttes med en omtale av forskningsstatus på autisme og tourette.

6.9.1

Undervisning om autisme og tourette
i sentrale profesjonsutdanninger
Mange innspill til utvalget dreier seg om behovet
for økt kunnskap og kompetanse hos fagpersoner
og i tjenestene. Kommunene og helseforetakene
skal sørge for at egne ansatte får påkrevd videreog etterutdanning. Dette forutsetter at slik kunnskap er tilgjengelig.
Grunnutdanninger

Utvalget har gjennomført en kartlegging av
undervisning om autisme og tourette i sentrale
helse- og sosialfaglige utdanninger og har kontaktet de av landets utdanningsinstitusjoner som tilbyr studier innen sykepleie, barnevern, sosialt
arbeid, vernepleier, ergoterapi, medisin og psykologi. Institusjonene ble bedt om å besvare et spørreskjema angående eventuell undervisning om
nevroutviklingsforstyrrelser generelt, og autisme
og tourette spesielt, jf. vedlegg 6.
Kartleggingen viste at utdanningene har lite
eller ingen undervisning om autisme og tourette.
Hvis det undervises i diagnosene er det oftest som
del av undervisningen om nevroutviklingsforstyrrelser generelt. Timeantallet varierer mellom 1 og
30 timer, avhengig av utdanningsløp og studiested. Som oftest er det autisme som er nevnt i forbindelse med undervisningen og i mindre grad
tourette. Vernepleierutdanningen kan synes å ha
flest timer undervisning om autisme og tourette
basert på svarene i undersøkelsen, mens de fleste
sykepleierutdanningene ikke har undervisning i
nevroutviklingsforstyrrelser. Det nærmere innholdet i undervisningen i de ulike studieløpene er
ikke kartlagt.
Utvalget har også forsøkt å gjennomføre en
tilsvarende kartlegging av undervisningen for
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barnehagelærere, lærere og spesialpedagoger,
men har ikke lyktes å få tilstrekkelig antall svar
til å kunne ha en oppfatning av aktuell undervisning i autisme og tourette i disse utdanningene.
Etter- og videreutdanning
Noen studiesteder tilbyr videreutdanning innen
autismefeltet. For eksempel har NTNU startet et
studiepoenggivende kurs i nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning i autisme. Målgruppen er
ansatte i helse- og omsorgstjenestene (NTNU,
2019). VID vitenskapelige høgskole tilbyr videreutdanning om utfordrende atferd som omfatter
autisme med komplekse atferdsutfordringer
(VID, 2019).
Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger (RETHOS)
Det er igangsatt et arbeid for utvikling av sluttkompetansebeskrivelser for samtlige grunnutdanninger innen helse- og sosialfag som skal nedfelles i egne retningslinjer for de enkelte utdanningene. Utviklingsarbeidet er et samarbeid mellom
Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet
og Helse- og omsorgsdepartementet. Arbeidet er
delt inn i tre faser for henholdsvis rammeplanstyrte utdanninger, andre helse- og sosialfaglige
utdanninger og videre- og masterutdanninger
(Kunnskapsdepartementet, 2019).
Bakgrunnen for arbeidet er Stortingets
behandling av stortingsmeldingen om utdanning
for velferd, jf. Innst. 320 (2011–2012) til Meld. St.
13 (2011–2012), hvor det ble gitt tilslutning til forslaget om å styrke kvaliteten i grunnutdanningene
for helse- og sosialfag. I stortingsmeldingen ble
det blant annet vist til at helse- og velferdstjenestene ikke har god nok innflytelse på utdanningenes faglige innhold, og at det manglet nasjonale mekanismer og nasjonal styring for å imøtekomme dette. Dette har ført til at nyutdannedes
kompetanse ikke har møtt tjenestenes kompetansebehov i tilstrekkelig grad og heller ikke klart
å møte brukernes behov for kvalitet i tjenestene
(Kunnskapsdepartementet, 2019).
Nasjonale retningslinjer for blant annet barnevernspedagog-, sosialt arbeid-, sykepleier- og
vernepleierutdanningene vil bli implementert fra
og med studieåret 2020/2021. Medisin- og psykologutdanningenes nasjonale retningslinjer vil bli
implementert fra og med studieåret 2021/2022
(Kunnskapsdepartementet, 2019). De nasjonale
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retningslinjene som utarbeides for de enkelte utdanningene tar ikke for seg undervisning i konkrete diagnoser, men går inn i utfordringer som
kandidatene skal kunne beherske. Det vil fortsatt
være opp til studieplanene ved hver enkelt utdanningsinstitusjon hva det konkret skal undervises i.23

6.9.2

Kompetansetjenester

Nasjonale kompetansetjenester
Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten kan etableres etter godkjenning av
Helsedirektoratet når det vurderes at en slik tjeneste vil gi blant annet økt kvalitet i et helhetlig
behandlingsforløp innenfor rimelig tid og økt
nasjonal kompetanse.
Nasjonale kompetansetjenester skal ivareta
følgende oppgaver innenfor sitt ansvarsområde:
– bygge opp og formidle kompetanse
– overvåke og formidle behandlingsresultater
– delta i forskning og etablering av forskernettverk
– bidra i relevant undervisning
– sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre
tjenesteytere og brukere
– iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til
nasjonale kompetansetjenester
– bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis
– etablere faglige referansegrupper
– rapportere årlig til departementet eller til det
organ som departementet bestemmer
En kompetansetjeneste skal avvikles når mål om
kunnskapsspredning er nådd, og kompetansen
kan ivaretas på regionalt nivå.
Det er flere nasjonale kompetansetjenester
som har grenseflater opp mot, og som kan omfatte
tiltak for, personer med autisme og tourette, herunder Nasjonal kompetansetjeneste for barn og
unge med funksjonsnedsettelser, Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse og Samisk nasjonal
kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus.
I det følgende vil kompetansetjenester som er
spesifikt rettet mot autisme og tourette omtales.

23

Korrespondanse mellom utvalgets sekretariat og prosjektsekretariatet for RETHOS i Kunnskapsdepartementet,
desember 2018.
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Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming
og psykisk helse (NKUP)
NKUP ble etablert i 2019 og er forankret i Oslo
universitetssykehus HF, Klinikk for psykisk helse
og avhengighet, Regional seksjon for psykiatri og
utviklingshemning (PUA). PUA er en regional
behandlingstjeneste med to sengeposter og poliklinikk for pasienter fra 16 år med utviklingshemming og/eller autisme og psykiske lidelser.
NKUP har ansvar for kunnskapsformidling og
kompetanseutvikling knyttet til spesialisthelsetjenester for personer med utviklingshemning og/
eller autisme og psykiske tilleggslidelser. Kompetansetjenesten har fem stillinger.
Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier
NevSom har utspring i Autismeprogrammet som
ble opprettet i 1993 og Nasjonal kompetanseenhet
for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi
(NK) som ble etablert i 1994. NK arbeidet blant
annet med veiledning og kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten om diagnosegruppene. Autismeprogrammet ble i 1999 avløst
av Nasjonalt kompetansenettverk for autisme
(Autismenettverket). Det nasjonale kompetansenettverket hadde en autismeenhet med ansvar for
forskning, fagutvikling og formidling og flere faglige knutepunkter med kompetanse på ulike deler
av fagområdet. NK skiftet senere navn til Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi. I 2015 ble Autismeenheten
og NK slått sammen til enheten NevSom.
NevSom24 har ansvar for nevroutviklingsforstyrrelsene autisme og tourette og hypersomniene narkolepsi, idiopatisk hypersomni og
Kleine-Levin syndrom. NevSom har særskilt vekt
på undergrupper og sammensatte tilstander der
det er behov for særskilt kompetanse. NevSom
arbeider blant annet med fagutvikling, forskning,
undervisning og annen formidling. Senteret drifter også fagnettverk, prosjekter og multisenterstudier knyttet til autisme.
NevSom er organisert i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus HF og er
ett av ni nasjonale kompetansesentre i Nasjonal
kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)
som ble opprettet i 2014. NKSD skal bidra til at personer med sjeldne diagnoser får et likeverdig, hel24

For ytterligere informasjon om enheten vises det til hjemmesiden https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nevsom.

hetlig og individuelt tilpasset tilbud. Fra 2016 er det
innført en såkalt fasemodell for å vurdere hvilke
diagnosegrupper som skal tas opp i eller fases ut av
NKSD (Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne
diagnoser, 2016). Dette innebærer at et kompetansetjenestetilbud kan avvikles når mål om kunnskapsspredning er nådd, og kompetansen kan
ivaretas på regionalt nivå. Etter en fasemodellvurdering gikk ADHD-diagnosen ut av NevSom i
2019. De regionale kompetansemiljøene i de fire
helseregionene, som omtales nærmere nedenfor,
har fortsatt ansvar for ADHD. Som en del av NKSD
har NevSom fremdeles nasjonalt ansvar for ADHD
ved samtidig sjelden diagnose.
NevSom har 17 stillinger der syv jobber
direkte med nevroutviklingsforstyrrelser.
Regionale kompetansetjenester
De regionale helseforetakene kan etablere og
avvikle regionale kompetansetjenester og funksjoner i egen helseregion, for ulike diagnosegrupper
og medisinske forhold. Regionale tjenester skal
styrke kvaliteten på tjenesten i regionen og spre
kompetanse til spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Tjenestene skal også bidra
med undervisning og etablering og drift av fagnettverk (Helse Sør-Øst, 2012).
Nedenfor følger en omtale av særlig relevante
regionale kompetansetjenester for personer med
autisme og tourette samt tjenester som har tilgrensende oppgaver og grenseflater til disse
enhetene.
Regionale kompetansetjenester i de fire helseregionene knyttet til autisme og tourette
Regionale fagmiljøer/fagnettverk for autisme ble
opprettet i 2006, med mandat fra Helsedirektoratet. Dette var en følge av avviklingen av Autismenettverkets knutepunktorganisering, som er
omtalt ovenfor. Målet var å knytte tjenestene nærmere sykehusene, å styrke kvaliteten på tjenestene og å spre kompetanse til spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Tjenestene
skulle også bidra med undervisning, veiledning
og etablering og drift av fagnettverk (Sosial- og
helsedirektoratet, 2006). Det fulgte øremerkede
midler med til drift av miljøene frem til 2012. Det
ble også opprettet lignende regionale miljøer med
tilsvarende mandat for ADHD, tourette og narkolepsi. I perioden 2007–2012 ble sistnevnte fagmiljøer organisert sammen med de regionale
miljøene for autisme. I de regionale helseforetakene Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse
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Vest er mandatet fra 2006 fremdeles styrende for
oppgavene. Helse Sør-Øst har laget en retningslinje for regionale kompetansetjenester (Helse
Sør-Øst, 2012). De regionale kompetansemiljøene
rapporterer til egne referansegrupper i styringslinjen og til det regionale helseforetaket. Nedenfor
følger en kort omtale av de fire kompetansemiljøene.
Helse Sør-Øst RHF: Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og
narkolepsi25 er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF og tilknyttet Barneavdeling for nevrofag
ved Barne- og ungdomsklinikken. Virksomheten
har 6,5 stillinger.
Helse Vest RHF: Regionalt fagmiljø for autisme,
ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi26 er lokalisert til Haukeland universitetssykehus HF, Kronstad DPS. Virksomheten har 2,1 stilling. Fra våren
2020 er det planlagt 2,5 stillinger. Helse Vest har
etablert et autismetyngdepunkt i Helse Fonna
som samarbeider tett med det regionale fagmiljøet i regionen (Helse Fonna, 2019b).
Helse Midt-Norge RHF: Regionalt fagmiljø for
autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi27
er organisert under Regionalt kunnskapssenter
for barn og unge – psykisk helse og barnevern
(RKBU). Dette er ett av flere slike sentre, finansiert av Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet. RKBU Midt-Norge er underlagt Institutt for psykisk helse, Fakultet for medisin og helsevitenskap, ved NTNU. Antall stillinger
varierer med aktuelle prosjekter. Virksomheten
har nå ca. én stilling fordelt på tre medarbeidere.
Det er planlagt med en 0,50 prosent post.docstilling og en prosjektstilling i løpet av 2020.
Helse Nord RHF: Regionalt fagnettverk for
autisme, ADHD og Tourettes syndrom28 er lokalisert til Universitetssykehuset Nord-Norge HF i
Tromsø og tilknyttet voksenhabiliteringsseksjonen, Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken.
Virksomheten har 1,5 stilling.
25

26

27
28

For ytterligere informasjon om enheten vises det til hjemmesiden: https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-autisme-adhd-tourettes-syndrom-og-narkolepsi-helse-sor-ost-rkt.
For ytterligere informasjon om enheten vises det til hjemmesiden:
https://helse-bergen.no/avdelinger/psykiskhelsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senter/regionaltfagmiljo-for-autisme-adhd-tourettes-syndrom-og-narkolepsirfm.
For ytterligere informasjon om enheten vises det til hjemmesiden: https://www.ntnu.no/rkbu/rfm.
For ytterligere informasjon om enheten vises det til hjemmesiden: https://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/r-faat-fagnettverk-autisme-adhd-og-tourettes-syndrom.
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Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme
(OUS)
Kompetansetjenesten er en underliggende enhet
ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) ved Oslo
universitetssykehus HF. Tjenesten samarbeider
med brukere og øvrig tjenesteapparat om å tilrettelegge tjenesten for personer med dobbeltdiagnosen epilepsi og autisme. Kompetansetjenesten har tre stillinger (Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme i Helse Sør-Øst,
2019).
Glenne regionale senter for autisme
Senteret er forankret i Klinikk psykisk helse og
rusbehandling, Sykehuset i Vestfold HF. Glenne
er Vestfold fylkes spesialisthelsetjeneste for barn,
unge og voksne med autisme. I tillegg er Glenne
et regionalt senter, hvor helseforetak i regionen
kan søke inn pasienter med spesielt kompliserte
eller kompetansekrevende problemstillinger til
utredning eller behandling. Som regionalt henvisningskompetansesenter har de også kompetansetjenesteoppgaver knyttet til henviste pasienter.
Glenne har også et ansvar for ledelse av EIBI-nettverket i regionen (Glenne regionale senter for
autisme, 2019).
Regionale kunnskapssentre for barn og unge
De regionale kunnskapssentrene utvikler og driver forskning, utdanning, fagutvikling og kommunikasjonsarbeid om barn og unges psykiske helse
og barnevern. Sentrene mottar finansiering og
årlige oppdragsbrev fra Helsedirektoratet og
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Det er
fire sentre i Norge som dekker helseregionene:
RBUP Øst og Sør – Regionsenter for barn og
unges psykiske helse er ett av tre sentre i stiftelsen
RBUP Øst og Sør. RVTS Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) og RVTS Sør er de to andre sentrene i stiftelsen (Regionsenter for barn og unges
psykiske helse, 2019).
RKBU Vest inngår som ett av fire kompetansesentre i forskningsinstituttet NORCE i Bergen
(Regionalt kunnskapssenter for barn og ungeVest, 2019).
RKBU Midt-Norge er et senter under Institutt
for psykisk helse, Fakultet for medisin og helsevitenskap,ved NTNU (Regionalt kunnskapssenter
for barn og unge-Midt-Norge, 2019).
RKBU Nord er ett av åtte institutt ved Det
helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i
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Tromsø (Regionalt kunnskapssenter for barn og
unge-Nord, 2019).
RBUP Øst og Sør har, i samarbeid med RKBUenhetene i de andre helseregionene, nylig etablert tre nasjonale databaser som skal veilede spesialisthelsetjenesten i behandling og tiltak for psykiske lidelser hos barn og ungdom. Databasene er
(1) IN SUM, som inneholder alle systematiske
kunnskapsoversikter som er publisert etter år
2000, (2) BUP-håndboka, som er anbefalinger
laget på grunnlag av kunnskapsoversiktene i IN
SUM og (3) PsykTestBarn29, som beskriver tester
og intervjuer som brukes i utredning av psykiske
lidelser hos barn og ungdom. Pakkeforløpet for
psykisk helsevern hos barn og unge pålegger spesialisthelsetjenesten å basere seg på disse nettressursene.
Regionale sentre for habilitering
Det er etablert regionale kompetansesentre som
arbeider med forskning, fagutvikling og kunnskapsutvikling for å sikre kompetanse om habilitering i kommunal- og spesialisthelsetjenesten. Det
er etablert slike sentre i de regionale helseforetakene Helse Midt-Norge, i Helse Sør-Øst og
Helse Vest. I Helse Nord er det en regional overlegefunksjon innen habilitering som bistår alle
habiliteringsavdelinger i regionen. Det varierer
om enhetene dekker voksne og/eller barn.

6.9.3 Forskning
I Norge foregår det forskning på nevroutviklingsforstyrrelser og relatert tematikk ved blant annet
helseforetakene, universitetene, høyskolene, Statped, Folkehelseinstituttet og andre institusjoner.
Forskning er en av de regionale helseforetakenes fire hovedoppgaver. Forskningen i spesialisthelsetjenesten skal bidra til å sikre et godt og oppdatert helsetilbud til pasientene. Forskning er
også vesentlig for å videreutvikle helsetjenester
og fremme pasientsikkerhet (Regjeringen.no,
2018a). Samtidig er det kjent at det tar lang tid å
omsette forskningsresultater til praksis i helsetjenesten (Regjeringen.no, 2019h).
Helse- og omsorgsdepartementet har gitt en
instruks til helseforetakene om samarbeid med
universiteter og høyskoler. Instruksen er likelydende for de fire regionale helseforetakene. Formålet er å sikre at både de helsefaglige utdanningene og helseforskningen er i tråd med spesialist29

Databasenes nettadresser er: www.insum.no, www.buphandboka.no og www.psyktestbarn.no.

helsetjenestens behov (Helse- og omsorgsdepartementet, 2019c).
Helse- og omsorgsdepartementet innførte i
2003 et nasjonalt system for måling av forskningsaktivitet. Systemet er samordnet med universitetsog høyskolesektoren. Det dokumenterer forskningsaktiviteten i helseforetakene og legger
grunnlaget for tildeling av statlige øremerkede
forskningsmidler (Helse- og omsorgsdepartementet, 2019d).
HelseOmsorg21 er en nasjonal forsknings- og
innovasjonsstrategi for helse og omsorg initiert
av Helse- og omsorgsdepartementet. Strategien
skal bidra til blant annet utvikling i sektoren og
mer og bedre forskning. Strategien ble fulgt opp
av en handlingsplan fra regjeringen og er også
lagt til grunn ved utarbeidelse av ulike
utviklingsarbeid ved helseforetakene (HelseOmsorg21, 2019). De fire regionale helseforetakene har egne strategier for forskning og innovasjon.
NAV har også forsknings- og utviklingsarbeid
(FoU) som skal bidra til å bygge kunnskapsgrunnlaget for utviklingen av NAVs tjenester og
virkemidler. Kunnskapsavdelingen i NAV forvalter FoU-midlene. Sammen med NAVs kunnskapsstrategi for perioden 2013–2020 og plan for FoUarbeidet er det definert fire temaområder som er
strategisk viktig for kunnskapsutviklingen i NAV,
henholdsvis arbeidsinkludering, arbeid og helse,
interaksjon med brukere og innovasjon og læring.
NAV utlyser også FoU-midler innenfor de fire
temaområdene som er nevnt ovenfor (NAV,
2019g). Utvalget kjenner ikke til konkrete
forskningsprosjekter som er relatert direkte til
nevroutviklingsforstyrrelser.
Statped har i dag en avdeling for FoU som
hovedsakelig forsker på områder knyttet til konkrete praktiske formål eller anvendelser av betydning for Statpeds fagområder og tjenesteutøvelse.
Statped har hatt og har forskningsprosjekter som
er knyttet til utvalgets grupper, eller som omhandler relatert tematikk (Statped, 2019b). I stortingsmeldingen om tidlig innsats i barnehage og skole
har regjeringen foreslått at Statped ikke lenger
skal forske eller finansiere forskning. Det skal i
stedet opprettes et nytt senter for forskning på
spesialpedagogikk og inkludering (Meld. St. 6
(2019–2020)).
Forskning på autisme i Norge dekker temaer
som genetikk, miljøbetingede risikofaktorer,
forekomst, tidlig identifisering, diagnostikk, tilleggsvansker, intervensjoner mv. Det er utført
studier av intervensjonstiltak, men ikke med
langsiktig oppfølging. Det er også forsket på
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eksempelvis autisme og pedagogikk, sosial
inkludering i barnehage, skolevegring og språkutvikling og aktivitet hos blinde barn med
autisme. Det er også et pågående forskningsprosjekt som omhandler hvordan tidlig intervensjon
kan påvirke senere språklig, kognitiv og sosial
fungering hos barn med autisme. Det mangler
imidlertid kunnskap om forløpet av autisme på
lang sikt: forløpet av selve tilstanden, brukernes
vei gjennom helse- og omsorgstjenestene, og
langsiktige effekter av intervensjonstiltak. Det er
også behov for mer forskning knyttet til forhøyet
risiko for autisme hos barn med minoritetsbakgrunn.
Forskningsaktiviteten på tourette er svært
begrenset i Norge. Siden årtusenskiftet er det
gjennomført tre doktorgradsprosjekter. De tre
doktoravhandlingene er basert på kliniske studier,
EEG-undersøkelser og MR-undersøkelser av barn
med tourette. Studiepopulasjonene er kliniske
utvalg, det vil si barn som er identifisert på sykehus. Det er ikke gjort befolkningsbaserte studier
av tourette i Norge. En del generell kunnskap om
risikofaktorer, forekomst, behandling og forløp er
tilgjengelig fra andre land, jf. kapittel 3.2. Det mangler imidlertid kunnskap om forhold som er spesifikke for Norge. Det er behov for mer kunnskap
om forekomst, kvalitet på utredninger og diagnostikk, effekter av medikamentell og ikke-medikamentell behandling og langsiktig prognose. Langsiktig prognose omhandler ikke bare forløpet av
selve tilstanden, men også tilleggslidelsene.
For begge diagnoser mangler forskning om
langsiktige resultater i skole og arbeidsliv, levekår
og forskning relatert til oppfølging utenfor helse-
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sektoren. At det er generelt lite forskning på
behandling og oppfølging innenfor hjernehelse, er
også angitt i regjeringens hjernehelsestrategi
(Helse- og omsorgsdepartementet, 2017a).
Hovedfunn kompetanse og kunnskap
Kompetanse om autisme om tourette blant fagpersoner og ansatte i tjenestene er viktig for kvalitet
og forsvarlighet i tilbudene. Det er begrenset med
undervisning om diagnosene i sentrale grunnutdanninger innen helse- og sosialfag. Enkelte
studiesteder tilbyr videreutdanning relatert til
autisme. Det arbeides med å styrke kvaliteten i
grunnutdanningene som kan føre til styrket
kompetanse hos nyutdannede. Dette kan også
komme utvalgets grupper til gode.
Det er flere nasjonale og regionale kompetansetjenester som er direkte rettet mot eller har
grenseflater opp mot autisme og tourette. Det er
behov for en større grad av samordning av ressursene, fagutvikling og kompetanseformidling samt
styrket samarbeid mellom de ulike tjenestene. Det
er også behov for en økt helhetlig og overordnet
innsats på området.
Det forskes på nevroutviklingsforstyrrelser
ved flere institusjoner i Norge. Det mangler imidlertid forskning på både autisme og tourette på
flere områder. Spesielt er forskningsaktiviteten på
tourette begrenset. Det er behov for mer kunnskap om blant annet forløp og veien gjennom
helse- og omsorgstjenestene og langsiktige prognoser for begge gruppene. Det er også manglende forskning på andre deler av livet slik som
opplæring, arbeid og hverdagslivet generelt.
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Kapittel 7

Sentrale utfordringer
Det er i tidligere kapitler gitt en oversikt over krav
til tjenestene og over deres innhold og organisering. Det er videre gitt en beskrivelse av behov og
erfaringer på bakgrunn av blant annet innspill fra
brukere, pårørende og fagpersoner. Dette kapitlet
inneholder en overordnet oppsummering av de
viktigste utfordringene og områder hvor utvalget
har funnet at det er særlig behov for endringer.
Dette danner grunnlaget for forslag til tiltak i
neste kapittel.
Utfordringene utvalget har identifisert, finnes i
både store og små kommuner, i alle deler av landet og på tvers av tjenester og sektorer. Det omfatter brukermedvirkning, kvalitet og tilgang på
tjenester, organisering, samhandling og kompetanse. Årsakene kan være mange, slik som manglende kjennskap til regelverk, manglende kompetanse, lite ressurser eller organisatoriske
utfordringer.
Dette kapitlet er delt inn i fem temaområder,
som omhandler utfordringer knyttet til henholdsvis mestring og selvbestemmelse, tilgang og kvalitet,
organisering og ansvar, samhandling og sammenheng og kompetanse og kunnskap.

7.1
7.1.1

Mestring og selvbestemmelse
Mestring

Å mestre eget liv fysisk, psykisk og sosialt er
grunnleggende for å kunne leve et godt liv. I dette
ligger det også å kunne utnytte sine evner og
muligheter.
Personer med autisme og tourette kan ha
utfordringer med å mestre sosial samhandling,
kommunikasjon og dagliglivets aktiviteter. Kunnskap om egen diagnose og om hvordan man kan
leve med og mestre funksjonsvanskene i hverdagen er viktig for god livskvalitet. Når det skal
gis mulighet for at den enkelte kan ta mer ansvar
for egen helse og egne valg, må det tas hensyn til
at forutsetningene er forskjellige. Mange vil være
avhengig av bistand og tjenester gjennom livet.
Økt mulighet til selv å bestemme over tjenestenes

innhold og organisering vil bidra til et mer selvstendig liv. Flere i utvalgets grupper bør få tilgang
og mulighet til brukerstyrte ordninger som omfatter flere tjenester enn i dag, og hvor et omfattende
hjelpebehov ikke er en forutsetning for tilgang til
ordningen.
For å kunne legge til rette for mestring må de
ansatte i tjenestene ha nødvendig kompetanse om
autisme og tourette. Dette er en forutsetning for å
kunne tilrettelegge informasjon og kommunikasjon med utgangspunkt i brukerens evner og
behov.
Teknologiske løsninger kan lette kommunikasjonen mellom bruker og hjelper og kommunikasjonen med tjenestene. Bruk av velferdsteknologi
kan gi personer med nedsatt funksjonsevne større
mulighet til å delta og gjennomføre ulike aktiviteter. Det er potensiale for å utvikle og benytte fleksible ordninger og teknologi i større grad enn i
dag. Dette kan bedre selvhjelpsferdigheter og
mestring.
Pasient- og pårørendeopplæring er en lovpålagt oppgave. Det er stor variasjon i omfang av,
tilgang på og innhold i lærings- og mestringstilbudene for utvalgets grupper. Foreldre som får tilgang til kunnskap og opplæring for å støtte
barnets utvikling, vil kunne understøtte barnets
mestringsevne. Foreldreveiledningsprogram som
omfatter aktuelle problemstillinger rundt barnets
diagnose og mestring av hverdagsutfordringer,
styrker foreldrerollen. Tilbud om aktuelle
lærings- og mestringstilbud bør også være tilgjengelig for voksne med diagnosene og deres pårørende, og tilpasset deres utfordringer. Slike tilbud
finnes i varierende grad i dag. Søsken bør også i
større grad enn i dag tilbys informasjonssamtale
og nødvendig oppfølging i spesialisthelsetjenesten
og i kommunale tjenester.

7.1.2

Rett til selvbestemmelse og
brukermedvirkning
Selvbestemmelse er en grunnleggende rettighet.
Selvbestemmelsesretten kommer til uttrykk i
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helse- og omsorgstjenesten både ved spørsmål om
samtykke og i retten til å medvirke i utformingen
av tjenestens innhold. Samvalgsverktøy er til hjelp
i valgprosessen i helsetjenestene. Barn og voksne
med autisme og tourette og deres pårørende må
ha mulighet for medvirkning og innflytelse i utformingen av tiltak i ulike sektorer, herunder barnehage og skole. Ikke alle brukere og pårørende får
tilstrekkelig informasjon om rettigheter, tilbud og
ulik tilrettelegging i utdanning og arbeid. Flere
opplever også at det er begrensede valgmuligheter i tjenestene og dermed ikke rom for reell
brukermedvirkning.
Foreldre og andre pårørende er viktige informasjonskilder og ivaretar rettighetene på vegne
av brukeren hvis brukeren selv ikke kan
bestemme og medvirke.
Informasjon er en forutsetning for samtykke
og medvirkning. Enkelte trenger tilrettelegging
og støtte for å kunne medvirke, slik som bistand
med kommunikasjon og språk. Det er utviklet
ulike metoder og arbeidsverktøy for å gi slik
beslutningsstøtte, som må gjøres tilgjengelig for
utvalgets grupper uavhengig av arena for kommunikasjon.
Brukere og pårørendes erfaringer og kunnskap er sentralt for tjenesteutvikling, forsvarlige
tjenester og tiltak til den enkelte. Det må i større
grad enn i dag systematisk innhentes brukererfaringer i tjenestene. Dette vil styrke kvaliteten i
tjenestetilbudet. Slike erfaringer og kunnskap må
være tilgjengelig når det skal tas beslutninger på
systemnivå om tjenesters innhold og organisering
og på individnivå i forbindelse med tiltak for den
enkelte.

7.2

Tilgang og kvalitet

Tjenester og tiltak skal være forsvarlige. Dette stiller krav til at tjenestene skal være kunnskapsbaserte og tilgjengelige når behovene oppstår.
Ansvaret for tjenestene skal ivaretas på laveste
effektive omsorgs- og tjenestenivå (LEON-prinsippet).
At tjenestene er tilrettelagt, er en del av forsvarlighetskravet og en forutsetning for likeverdig
tilgang. Individuell tilrettelegging, bruk av hjelpemidler og universell utforming bidrar til dette.
Flere personer med autisme og tourette kan få
bedre funksjonsnivå gjennom tilrettelegging og
ulike tilpasninger.
Det er behov for robuste og helhetlige tilbud
forankret i planer, strategier og ledelse. God
ledelse er en forutsetning for å kunne gi gode tje-
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nester. I dag er det mange eksempler på at gode
tilbud til utvalgets grupper står og faller på enkeltpersoners initiativ og engasjement.
Det mangler nasjonale faglige retningslinjer
som etablerer en nasjonal standard for utredning,
behandling og oppfølgning for autisme og
tourette. Retningslinjer som ivaretar behandling
og oppfølging i spesialisthelsetjenesten og kommunen, hvor hele livsløpet inkluderes, kan hindre
uønsket variasjon, løse samhandlingsutfordringer
og sikre helhetlige pasientforløp.

7.2.1

Kommunale helse- og
omsorgstjenester
Mange brukere vil ha behov for kommunale tjenester i deler av eller gjennom hele livet. Tjenestene må derfor være innrettet mot alle aldersgrupper.
Kommunene har plikt til å tilby bestemte
helse- og omsorgstjenester, men har stor frihet
til å organisere tjenestene. Ikke alle i utvalgets
grupper og deres pårørende opplever å få de
tjenestene de har behov for. Tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester viser at tilgang
og kvalitet på tjenestene som gis, er varierende
og ikke alltid i overenstemmelse med det som er
pålagt i lov og forskrift. Kvaliteten er også knyttet til manglende kompetanse i tjenestene.
Enkelte familier velger derfor å engasjere private
aktører som gir opplæring og veiledning til
bruker og familien. Private aktører kan være et
supplement, men må ikke bli en erstatning ved
manglende oppfyllelse av rett til tjenester fra det
offentlige.
Helsetjenestene er vanligvis første instans
barn og foreldre kommer i kontakt med når
bekymring oppstår. Tidlig og forebyggende innsats er sentralt for å avdekke behov og sørge for at
det blir gitt riktig hjelp videre. Dette gjelder uansett alder. Det er fortsatt mange med autisme og
tourette som får diagnosen sent eller opplever at
nødvendige tiltak settes inn først når problemene
er uhåndterbare.
Individuelt tilpassede tjenester må være tilgjengelig etter at diagnose er stilt, og er nødvendig for å styrke og vedlikeholde funksjoner. Dette
omfatter blant annet veiledning, opplæring og
miljørettede tiltak. Et nært samarbeid mellom
kommune og spesialisthelsetjeneste er en forutsetning for forsvarlige tjenester. Det finnes gode
tilbud for personer med autisme i kommunene,
men det er stor variasjon, og det mangler særlig
oppfølgingstilbud. Kommunale tilbud tilpasset
personer med tourette mangler i stor grad.
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7.2.2 Spesialisthelsetjenester
Det er ikke lik tilgang til spesialisthelsetjenester
for utvalgets grupper i Norge. Ulike faglige tilnærminger mellom helseforetakene fører til variasjon i hva slags helsehjelp som tilbys personer
med autisme og tourette. Barn kan ha rett til
helsehjelp i form av tidlig intensiv innsats som forutsetter medvirkning av pedagogisk personale i
kommunen og samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og barnehage/kommune. Manglende
samordning av dagens helse-, barnehage- og
opplæringslovgiving er et hinder for slik innsats.
Anbefalt helsehjelp ved tourette er i varierende
grad tilgjengelig for gruppen. Dette gjelder både
medikamentell behandling og ticskontrollerende
trening. Kapasitetsutfordringer og mangel på
fagpersonale er medvirkende til ulik tilgang til
tjenester og tilbud for personer med autisme og
tourette.
Prioriteringsveiledere er viktige verktøy for å
sikre riktige og forsvarlige vurderinger av henvisninger i spesialisthelsetjenesten. Tourette er ikke
nevnt i prioriteringsveilederen for psykisk helsevern for voksne. Autisme er omtalt i forbindelse
med at personer med diagnosen kan ha rett til
helsehjelp i psykisk helsevern, men omtales ikke
utover dette. Det mangler dermed et viktig hjelpemiddel i vurderingen av om utvalgets grupper har
rett til nødvendig helsehjelp, og hva slags helsehjelp som skal gis.
Mange steder mangler det innleggelsesmuligheter i spesialisthelsetjenesten for personer med
autisme og tourette med alvorlige tilleggsutfordringer, som psykisk utviklingshemming, psykiske lidelser og atferdsproblemer. Slike lidelser
stiller store krav til kompetanse hos fagpersoner
samt kontinuitet i behandling og oppfølging.
Psykiske og somatiske helseutfordringer er en
vanlig tilleggsproblematikk for personer med
autisme og tourette. Mange med diagnosene har
en høy terskel for å be om hjelp selv om problemene kan ha blitt store og sammensatte. Det er
behov for å sikre at utvalgets grupper beholder en
tilknytning til spesialisthelsetjenesten etter at
utredning er foretatt og diagnose er satt.

ordinær opplæring, også de som mottar spesialundervisning. Noen barn vil likevel ha behov for
spesialundervisning utenfor klassen i perioder
eller i enkelte fag. Spesialundervisning og tilrettelegging må være individuelt tilpasset og av god
kvalitet.
Det er variasjon i tilbudet som gis utvalgets
grupper i barnehager og skoler, både i innhold og
omfang. Det finnes ikke nasjonale data som kan gi
tilstrekkelig informasjon om kvaliteten på opplæring for personer med autisme eller tourette.
Det er mangler knyttet til implementering av
kunnskapsbaserte tiltak for opplæring av barn
med autisme eller tourette. Bruk av ufaglærte
assistenter, manglende plan for og manglende
evaluering av læringsutbyttet i spesialundervisningen er utfordringer som antas å påvirke kvaliteten på tilbudet i negativ retning.
Barn med tourette og autisme vil ofte ha
behov for tilrettelegging i ulik grad gjennom barnehage og skole. Tilrettelegging fordrer ressurser og samarbeid mellom foreldre, skole og andre
tjenester. Det er strukturelle og fysiske grep som
kan tas for at undervisningssituasjonen legges
bedre til rette for utvalgets grupper, og som også
vil komme andre elever til gode. Dette omfatter
blant annet praktisk tilrettelegging og strukturering av skoledagen. Flere vil også ha behov for
støtte og veiledning i sosialt samspill. Elever med
autisme og tourette kan også ha behov for fysisk
tilrettelegging på grunn av sensoriske utfordringer, som lyd, lys, støy m.m.
Tilrettelegging forutsetter at skoleledelsen og
pedagogisk personale kjenner til de grunnleggende utfordringene som elever med diagnosene har generelt og den enkelte elev spesielt.
Denne kunnskapen mangler flere steder i dag.
Det varierer hvorvidt skolene tilpasser undervisningssituasjonen for den enkelte elev med
autisme eller tourette. Det varierer også i hvilken
grad man i utforming av skolebygg ivaretar hensyn til elever med sensoriske vansker. Mangel på
tilrettelegging kan føre til dårlig læringsutbytte,
skolevegringsatferd og negative opplevelser i
skolehverdagen.

7.2.4
7.2.3 Opplæring
Opplæring i barnehage og skole er sentralt i alle
barns liv. Opplevelser av mestring og deltagelse
har betydning for utvikling og trivsel senere i
livet. Barn skal ha individuell tilrettelegging, føle
sosial tilhørighet og ha mulighet til å utvikle sine
evner. Barn bør i størst mulig grad inkluderes i

Studier

Høyskoler og universiteter er pålagt å legge til
rette for studenter med funksjonsnedsettelser.
Hvilken tilrettelegging som skal gis, er ikke spesifisert nærmere i lovverket. Tilretteleggingstjenestenes tilbud varierer fra studiested til studiested. God tilrettelegging og faste kontaktpersoner
vil kunne bidra til en lettere studiehverdag for per-
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soner med autisme og tourette. I dag er noen tilretteleggingstiltak, som mentorordningen og Studier med støtte, kun tilgjengelig for studenter som
har utdanning som tiltak gjennom NAV. Personer
med autisme og tourette som tar høyere utdanning, må i større grad enn i dag sikres tiltak og
tilrettelegging både i og utenfor utdanningsinstitusjonen som bedrer mulighetene for å fullføre et
utdanningsløp.

7.2.5 Arbeid og aktivitet
Arbeidsdeltagelsen blant utvalgets grupper er ikke
kjent, men det antas at det er en betydelig andel
som ikke har tilknytning til arbeidslivet selv om de
har arbeidsevne. Utenforskap koster samfunnet
store ressurser og kan gi helsemessige, psykiske,
sosiale og/eller økonomiske konsekvenser for personen det gjelder. En forutsetning for at flere skal
kunne få tilgang og varig tilknytning til arbeidslivet, er hensiktsmessig tilrettelegging og tett oppfølging over tid. Videre er tilgang til relevante
arbeidsmarkedstiltak og virkemidler, slik som
varig lønnstilskudd, vesentlig for at flere kan delta
i arbeidslivet. Det er behov for økt kunnskap om
diagnosene, nødvendig tilrettelegging og oppfølging over tid hos arbeidsgivere og i NAV. Dette
kan føre til at flere kan stå i arbeid.
For personer som har en tilknytning til dag- og
aktivitetssenter, bør det gis større rom for valg av
tilbud og tilpasset aktivitet etter den enkeltes individuelle forutsetninger og behov.
7.2.6 Fritid
For utvalgets grupper kan det være spesielle
utfordringer knyttet til fritidsaktiviteter grunnet
vansker knyttet til diagnosen, eksempelvis vansker med sosial kommunikasjon, tics, psykiske tilleggslidelser og atferdsutfordringer. Dette kan
begrense muligheten til deltagelse og gi færre tilbud.
Støttekontaktordningen, ledsagerbevis, transportmuligheter og annen aktuell bistand i kommunen er ofte avgjørende for at personer med
autisme og tourette kan delta i aktiviteter. Det
varierer om slik bistand er tilgjengelig. Kontinuitet og manglende kompetanse er en utfordring
ved støttekontaktordningen.
Fleksible fritidstilbud er viktige for utvalgets
grupper. Flere har behov for tilpasninger eller tilrettelegging for deltagelse i ordinære eller tilrettelagte aktiviteter. Det bør være større muligheter
for tilpasninger og tilrettelegging av fritidstilbud
for dem som har behov for dette.

Kapittel 7

7.2.7 Avlastning og støtteordninger
Mange foreldre som har barn med autisme og
tourette, har behov for avlastning og støtte for å
håndtere krevende omsorgsoppgaver. Dette omfatter kommunale avlastningstilbud, andre kommunale tjenester og ulike trygdeytelser/støtteordninger.
Det må være tilgjengelige avlastningstilbud
der de ansatte har kunnskap om autisme og
tourette og eventuelle tilleggsdiagnoser for å
kunne gi individuelt tilrettelagte tilbud. Avlastningsordningene må være fleksible slik at de er
tilgjengelig til ulike tider og kan gjennomføres på
ulike arenaer. Avlastningstilbudene bør også i
større grad enn i dag være tilpasset gruppenes
behov og også omfatte personer med normale
kognitive evner.
Ytelser og støtteordninger til foreldre er viktige bidrag som kompensasjon for økte kostnader,
tapt arbeidsinntekt og store omsorgsoppgaver i
hverdagen. Omsorgsansvaret for utvalgets grupper kan omfatte en lengre tidsperiode enn 18 år.
Flere foreldre kan derfor ha nytte og behov for
ytelser selv etter at barnet har nådd myndighetsalder.
7.2.8 Eget hjem
Mange i utvalgets grupper skaffer seg bolig på
egen hånd. En del kan ha dårlig økonomi og/eller
nedsatt funksjon som gjør dem vanskeligstilte på
boligmarkedet eller gjør at de kan ha behov for
andre boformer. Det mangler imidlertid kunnskap
om gruppenes bosituasjon.
Behovet for tjenester i hjemmet vil variere
innad i utvalgets grupper. Noen vil trenge bistand
til enkelte oppgaver, som å strukturere dagen og
renhold. Andre kan ha behov for en periode med
botrening og hverdagslivstrening. Andre kan ha
behov for heldøgns omsorg.
Uavhengig av boform vil utvalgets grupper
tjene på forutsigbare og fleksible tjenester og tilbud. Ulike turnusordninger er et aktuelt verktøy
for dette. Det samme er velferdsteknologi.

7.3
7.3.1

Organisering og ansvar
Kommunale tjenester

Kommunens frihet til å organisere tjenestene
fører til forskjeller mellom kommunene i hvor
ansvaret for tjenesten er plassert. Brukere og
familier kan finne det vanskelig å forstå og orientere seg i det kommunale tjenesteapparatet. Tje-
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nestene oppleves av mange som «siloer», med
manglende koordinering og samarbeid rundt tilbud til den enkelte. Mange opplever også at de
ikke får gode nok tjenester. Mange kommuner
har et forbedringspotensial når det gjelder samordning av tjenestene.
I helse- og omsorgstjenestene prøves det ut
strukturerte tverrfaglige oppfølgingsteam og primærhelseteam. For utvalgets grupper er det et
stort behov for tverrfaglig satsing og for mer samordnede tjenester.

7.3.2 Spesialisthelsetjenesten
Dagens organisering av spesialisthelsetjenesten
skaper uklarhet om ansvaret for utredning,
behandling og oppfølging av utvalgets grupper.
Personer med autisme har i dag ulike forløp med
hensyn til behandling og oppfølging avhengig av
om de følges opp i det psykiske helsevernet eller
habiliteringstjenesten. Inndelingen er i stor grad
basert på kognitivt nivå. Psykisk helsevern og
habiliteringstjenestene har ulikt mandat og ulike
tradisjoner for utredning, behandling og oppfølging.
Personer med autisme og tourette har ofte
behov for tverrfaglig innsats. Det stiller store krav
til samhandling og helhetlige vurderinger på tvers
av enhetene. Det er behov for en klargjøring av
ansvaret i spesialisthelsetjenesten for utvalgets
grupper som sikrer gode pasientforløp både for
grunntilstanden og eventuelle komorbide tilstander.
7.3.3 Støttesystem og organisering i skolen
Innenfor kommunenes og fylkeskommunenes
organisatoriske rammer har den enkelte barnehage og skole frihet til og ansvar for å organisere
driften. De fleste barn og unge går i ordinær
barnehage og skole. Noen kommuner og fylkeskommuner har organisert egne grupper, klasser
eller skoler for elever med behov for spesialpedagogiske tiltak og spesialundervisning. Det er spesielt for barn og unge med autisme og emosjonelle og atferdsmessige vansker at noen kommuner og fylkeskommuner drifter segregerte tiltak.
For å støtte opp under inkludering av utvalgets
grupper anses det som viktig med tilknytning til
ordinære skoler og klasser der hvor dette er hensiktsmessig og til det beste for eleven.
PPT og Statped bidrar i dag i skole og barnehager i forbindelse med kompetanseheving og
veiledning av ansatte. Habiliteringstjenester, psykisk helsevern og regionale kompetansetjenester

i helsevesenet bidrar også i skolen på ulike måter.
Det er behov for at støttetjenestene har en klarere
ansvarsfordeling og en plan for samarbeid for helhetlig støtte og bistand. Videre er det behov for at
tjenestene får økt kunnskap og kompetanse om
autisme og tourette og vanlige tilleggsutfordringer.

7.4

Samhandling og sammenheng

Personer med autisme og tourette og deres familier vil ofte ha behov for tjenester fra flere sektorer
og forvaltningsnivåer gjennom livet. I lovverk og
veiledere omtales dette som «personer med behov
for langvarige og koordinerte tjenester». Dette
innebærer oppfølging fra kommunale og spesialiserte helse- og omsorgstjenester kombinert med
tjenester i hjem, barnehage, skole og arbeidsliv.
Koordinerende enhet, koordinator og individuell plan skal sikre koordinering rundt den
enkelte bruker og et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud. Spesialisthelsetjenesten og
den kommunale helse- og omsorgstjenesten har
gjensidig veiledningsplikt og plikt til å inngå samarbeidsavtaler. Til tross for at mange virkemidler
er tatt i bruk, er det likevel behov for en styrket
innsats på dette området, både på individ- og
systemnivå.
Tjenester i ulike sektorer som yter bistand og
oppfølging til utvalgets grupper, bør samarbeide
og samorganisere innsatsen i større grad. Systematisk styring og samhandling bidrar til koordinerte og helhetlige tjenester for den enkelte. Det
bør finnes samarbeidsarenaer og inngås samarbeidsavtaler der det beskrives hvilken oppfølging
som skal tilbys utvalgets grupper, og hvordan
ansvaret fordeles mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten.

7.4.1 Pakkeforløp
Utvalget er spesielt bedt om å vurdere pakkeforløp og andre pasientforløp som virkemiddel for
å ivareta utredning, behandling og oppfølging av
utvalgets grupper i helsetjenesten.
Dagens pakkeforløp for psykiske lidelser for
henholdsvis barn og voksne inkluderer personer
med autisme og tourette som utredes og behandles i det psykiske helsevernet. Personer i utvalgets grupper som får utredning, behandling og
oppfølging i habiliteringstjenesten, er imidlertid
ikke inkludert i noe pakkeforløp.
Personer som henvises med spørsmål om
nevroutviklingsforstyrrelser, skal gjennom en
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omfattende utredning som krever tid og rom og
ofte en fleksibel tilnærming. Mange vil ha behov
for oppfølging og tiltak over lengre tid – noen
gjennom hele livet – og fra ulike tjenesteytere. Et
tilpasset pakkeforløp for utvalgets grupper vil i
større grad sikre sammenheng og fremdrift i
tjenestene.

7.4.2

Overganger

Overgangen mellom ulike livsfaser og imellom tjenester, kan by på utfordringer for den enkelte.
Eksempler på slike overganger er mellom skoletrinn og mellom barne- og voksentjenester i helsesektoren. Slike overganger innebærer ofte skifte i
ansvar for oppfølging fra tjenesteyternes side. Tjenestene må samarbeide om overganger. Dette er
mangelfullt i dag.
Overganger bør planlegges i god tid, og det
må sikres at nødvendig informasjon overføres til
riktig instans. Manglende planlegging, koordinering og involvering av brukere og pårørende kan
føre til at tjenester og tiltak ikke er på plass før
overgangen finner sted. Dette kan resultere i at
elever faller ut av skolegang, og reduserte muligheter for arbeidsdeltakelse.
Overganger fra helsetjenester for barn til
helsetjenester for voksne i spesialisthelsetjenesten kan også være krevende for mange. Ved
fylte 18 år overføres som oftest ansvaret fra BUP
og barnehabiliteringen til DPS og voksenhabilitering når videre behandling og oppfølging i spesialisthelsetjenesten er nødvendig. Utfordringer
ved overgang fra barn- til voksentjenester er også
aktuelt i kommunal helse- og omsorgstjeneste.
Godt planlagte overganger er nødvendig for å
sikre at brukerne får riktig og god hjelp også som
voksne. Dette er viktig for å sikre kontinuitet i en
fase hvor også andre overganger inntreffer, slik
som flytting fra foreldrehjem og overgang til
arbeid eller studier.

7.5
7.5.1

Kompetanse og kunnskap
Ansatte i tiltak og tjenester

Kunnskap og kompetanse om nevroutviklingsforstyrrelser er avgjørende for forsvarlige tiltak og
tjenester for utvalgets grupper. Ansatte i helsetjenester, barnehager og skoler må ha kompetanse til å gjenkjenne tegn på nevroutviklingsforstyrrelser og fange opp dette tidlig. For å kunne gi
god hjelp til utvalgets grupper er det vesentlig at
tjenestene har et visst pasientgrunnlag for å sikre
stabil og god kompetanse. Ledere har ansvar for
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at ansatte har nødvendig tid og kompetanse til å
løse oppgavene de er satt til å utføre. Kompetanseplaner, tilbud om kurs, etter- og videreutdanning
er eksempler på strukturerte tiltak for kompetanseheving.
Grunnleggende kunnskap om diagnosene må
inngå i de sentrale helse- og sosialfaglige grunnutdanningene. Dette skjer i varierende grad i dag.
Kunnskap må være tilgjengelig for alle ansatte når
de skal arbeide for og med brukeren med de aktuelle diagnosene. Mange som arbeider med utvalgets grupper, er ufaglærte. Disse må ha et særskilt fokus og sikres systematisk opplæring, oppfølging og veiledning.
Det er et økende antall barn med minoritetsbakgrunn som får diagnosen autisme. Verktøyene
og tiltakene som brukes i utredning, behandling
og oppfølging må være språklig og kulturelt tilpasset. Det er behov for en styrket innsats på dette
området.
Elever med autisme og tourette i skolen kan
ha behov for tilrettelegging som krever spesialpedagogisk kompetanse, men også andre faglige
tilnærminger. Tilgang på fagpersonale som kan
bistå ved problemstillinger innen somatikk, sansevarhet, emosjonell regulering og sosiale relasjoner
kan være viktig for flere elever. Dette mangler ved
flere skoler i dag.
Personer med autisme og tourette kan ha problemer med å få jobb og problemer med å stå i
ordinært arbeid over tid. Enkelte lokale NAV-kontor har kunnskap om autisme og tourette og kunnskap om utfordringer på arbeidsmarkedet hos
gruppene. Flere har behov for økt kompetanse.
NAV Arbeidsrådgivning er NAVs spesialenhet
som skal bistå lokale NAV-kontorer med opplæring og kompetanseheving. Disse enhetene er
ulikt dimensjonert, og det er varierende hvilken
kompetanse de har om utvalgets grupper, og dermed hvilken bistand de kan tilby NAV-veiledere.

7.5.2 Kompetansetjenester og forskning
Det finnes fire regionale og én nasjonal kompetansetjeneste i spesialisthelsetjenesten med ansvar
for blant annet autisme og tourette. Det er også
kunnskapsmiljøer i andre sektorer som har tilgrensende aktivitet og ansvarsoppgaver knyttet til
nevroutviklingsforstyrrelser. Det er behov for økt
kapasitet, samordning og samarbeid i kompetanseutvikling og kunnskapsspredning på fagområdet.
Det er behov for en styrket forskningsinnsats
på autisme og tourette med hensyn til forekomst,
risikofaktorer, effekter av behandling, prognose
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og forløp. Forskning på prognose må både
omfatte forløpet av tilstandene og hvordan personene klarer seg i livet generelt: skolegang,
arbeidsdeltagelse, trygdebruk, samliv og familie
og alderdom.
Det er avgjørende å få bedre kunnskap om tidlig identifisering av diagnosegruppene. Det
nyopprettede Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) kan bli en viktig datakilde på sikt.

Helsesykepleierne dokumenterer kartleggingen
de gjør av barns utvikling. Hvis disse dataene blir
inkludert i registeret, vil de utgjøre en verdifull
forskningsressurs og gjøre det mulig å undersøke
kvaliteten på helsestasjons- og skolehelsetjenesten (Helsedirektoratet, 2019n). De vil også
kunne brukes til informasjon om tidlige tegn på
ulike tilstander.

Del IV
Utvalgets anbefalinger og økonomiske
og administrative konsekvenser
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Kapittel 8

Kapittel 8

Utvalgets anbefalinger
En overordnet målsetting i utvalgets mandat er at
alle skal ha tilgang til likeverdige tjenester av god
kvalitet uavhengig av bosted, alder og diagnose.
Retten til likeverdige tjenester for mennesker med
funksjonsnedsettelser er forankret i internasjonale konvensjoner som Norge er bundet av, og er
på ulike måter nedfelt i lover som regulerer tilgangen til sentrale velferdsgoder. Offentlige
myndigheter er pålagt å arbeide aktivt, målrettet
og planmessig for å fremme likeverdighet i all
offentlig virksomhet, som tjenesteyter, bevilger og
regelgiver. Dette betyr ikke at tilbudene må være
identiske. De må imidlertid være av forsvarlig
kvalitet og omfang og tilgjengelige for alle.
Kunnskapen om nevroutviklingsforstyrrelser,
herunder autisme og tourette, må være styrende
for hvordan tjenestene til utvalgets grupper utformes. Utvalget har lagt denne kunnskapen til
grunn for alle sine anbefalinger:
– Det skarpe skillet mellom somatikk og psykisk
helsevern som er i helsetjenesten, fungerer
ofte dårlig for personer med autisme og
tourette. Mange trenger hjelp og oppfølging fra
begge tjenester samtidig.
– Mange med autisme og tourette har behov for
langvarig oppfølging i spesialisthelsetjenesten.
Derfor kan det ikke forutsettes at alle skal
følge det vanlige løpet, hvor man kommer inn
for utredning og behandling og deretter utskrives som «ferdigbehandlet».
– Kompleksiteten og heterogeniteten ved diagnosene autisme og tourette tilsier at de som arbeider i tjenestene, trenger mengdetrening for å
kunne gi god helsehjelp. Hvis antallet pasienter
er lavt, er det vanskeligere å bygge opp og vedlikeholde god kompetanse i tjenesten.
– Kompleksiteten og heterogeniteten skaper ofte
behov for ulike typer tjenester samtidig. God
koordinering og samhandling er avgjørende
for å gi et godt tjenestetilbud.
I løpet av arbeidet har utvalget mottatt mange forslag til tiltak som kan gi bedre tjenester. Ikke alle
disse gjenfinnes her. Utvalget har bestrebet seg

på å foreslå tiltak som er konkrete med hensyn til
innhold, ansvar og gjennomføringsmulighet
innenfor rammene mandatet setter. Tiltak som
kan bedre situasjonen for mange, har hatt prioritet.
Utvalget har lagt til grunn at de virkemidlene
som kan anvendes for at tiltak kan gjennomføres,
er:
– lovgiving
– andre normerende produkter: retningslinjer,
anbefalinger, råd og pakkeforløp
– økonomiske virkemidler: bevilgninger og tilskudd
– organisering, endring, utvikling, effektivisering
– ny kunnskap og kompetanse: forskning og
kompetansespredning
I det etterfølgende presenteres først tilgrensende
arbeid og deretter utvalgets forslag til tiltak. Tilgrensende arbeid omtaler særskilte områder ved
tre dokumenter som utvalget er bedt om å vurdere og omtale og foreta hensiktsmessige
avgrensninger mot. Deretter følger forslagene til
tiltak, som innledes av en omtale av oppfyllelse av
eksisterende rettigheter. Utvalgets forslag er fordelt på de samme fem hovedområdene som kapittel 7. Under hvert av de fem hovedområdene
presenteres først prinsippene forslagene bygger
på.

8.1

Tilgrensende arbeid

Flere departementer har gjennom de siste årene
valgt ut ulike satsingsområder og utarbeidet et
stort antall handlings- og strategiplaner rettet mot
barn og unge samt personer med funksjonsnedsettelser og sammensatte behov både innenfor helse, skole, arbeid og fritid.
Det fremgår av mandatet at utvalget skal
foreta hensiktsmessige avgrensninger mot og vurdere om det er særlige områder i Rettighetsutvalgets utredning, NOU 2016: 17 På lik linje, og oppfølgingen av Strategiplan for personer med nedsatt
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funksjonsevne som bør omtales. Etter at utvalget
hadde avsluttet sitt arbeid, la regjeringen frem
handlingsplanen Et samfunn for alle – Likestilling,
demokrati og menneskerettigheter. Denne omhandler likestilling av personer med funksjonsnedsettelse for perioden 2020–2025 (Kulturdepartementet, 2019). Utvalget ser at flere av tiltakene i
handlingsplanen er sammenfallende med utvalgets anbefalinger. Handlingsplanen vil ikke bli
omtalt videre i det følgende.
Utvalgets arbeid skal også avgrenses mot
oppfølgingen av Nordahl-utvalgets rapport om
barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging (Nordahl mfl., 2018). Utvalget skal også
vurdere om det er forslag i Blankholmutvalgets
utredning, NOU 2018: 16 Det viktigste først, som
bør omtales.
Nedenfor følger utvalgets omtale av disse.
NOU 2016: 17 På lik linje
Rettighetsutvalget hadde i mandat å foreslå tiltak
som styrker de grunnleggende rettighetene til
mennesker med utviklingshemming. Utvalgets
beskrivelser av utfordringer personer med
utviklingshemming har i kontakten med helsetjenesten og andre tjenesteytere, sammenfaller i
stor grad med Autisme- og touretteutvalgets funn,
som er omtalt i kapittel 7.
Rettighetsutvalget foreslo åtte «løft» med en
rekke tiltak som skal sikre henholdsvis (1) selvbestemmelse og rettssikkerhet, (2) likeverdig og
inkluderende opplæring, (3) arbeid for alle, (4)
god helse og omsorg, (5) eget hjem, (6) kompetanse og kunnskap, (7) koordinerte tjenester og
(8) målrettet styring. Mange av tiltakene som er
foreslått, er også aktuelle for andre diagnosegrupper, herunder personer med autisme og tourette
som ikke har utviklingshemming. Nedenfor følger
en omtale av tiltak av særlig betydning for personer med autisme og tourette.
Rett til beslutningsstøtte
Rettighetsutvalget pekte på at det eksisterende
lovverket åpner for å gjøre vesentlige inngrep i
utviklingshemmedes handlefrihet og mulighet til
å bestemme over eget liv. I tråd med føringene i
FNs konvensjon om rettighetene til mennesker
med nedsatt funksjonsevne, ble det blant annet
foreslått å gi utviklingshemmede rett til beslutningsstøtte. Autisme- og touretteutvalget er enig i
at det er behov for tiltak på dette området. Utvalget har merket seg at det er tatt flere initiativ for å
utvikle modeller for beslutningsstøtte, slik som

Uloba – Independent Living Norges arbeid med
«personlig mikrostyre». Ordningen med mikrostyre innebærer at flere personer som kjenner
brukeren godt, kan bidra på vegne av personen i
viktige avgjørelser. Ordningen har mange fordeler
sammenlignet med vergeordningen, ved at det er
flere personer som bidrar med beslutningsstøtte.
Autisme- og touretteutvalget ser mikrostyre som
et mulig alternativ eller supplement som bør
utredes nærmere. Det vises videre til at det i
Østenstadutvalgets utredning (NOU 2019: 14) er
foreslått en egen lovbestemmelse om utvikling av
nye modeller for beslutningsstøtte.
Gratis rettshjelp
Rettighetsutvalget foreslo å etablere gratis rettshjelpstiltak for personer med utviklingshemming.
Dette utvalget er enig i at det er behov for tiltak på
dette området også for utvalgets grupper. Utvalget
forutsetter at det blir fulgt opp av utvalget nedsatt
av Justis- og beredskapsdepartementet som for
tiden gjennomgår rettshjelpsordningen, og som
skal levere sin utredning våren 2020 (Regjeringen.no, 2018b).
Vergemål
Rettighetsutvalget foreslo å endre reglene i vergemålsloven om fratagelse av rettslig handleevne.
Autisme- og tourettetvalget ser også behovet for
en gjennomgang av dagens vergemålslov og praktiseringen av denne. Sentrale spørsmål er hvem
som kan og bør være verge, vergenes mandat og
vergemålsmyndighetens kontakt med og oppfølging av vergen.
Slik Autisme- og touretteutvalget ser det, er
ikke loven tilpasset kravet om at vergen skal være
en beslutningsstøtte som kan legge til rette for
mest mulig selvbestemmelse for den vergehavende. Det er blant annet uklart hva som er vergens oppgave når det gjelder ivaretagelse av personlige forhold, spesielt når det gjelder helse- og
omsorgstjenestene. Mye tilsier også at rammebetingelsene for å utføre et forsvarlig arbeid som
verge ikke er gode nok. Slik Autisme- og touretteutvalget ser det, er ikke nåværende lov tidsmessig.
Meld. St. 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og
inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO
Nordahl-utvalgets rapport om barn og unge med
behov for særskilt tilrettelegging (Nordahl mfl.,
2018) omhandler viktige spørsmål for utvalgets
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grupper. Rapporten har blitt fulgt opp i en stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende
fellesskap i barnehage og skole (Meld. St. 6
(2019–2020)). Nedenfor følger en omtale av tiltak
av særlig betydning for utvalgets grupper basert
på stortingsmeldingen.
Inkludering
I stortingsmeldingen har regjeringen foreslått at
det skal iverksettes prosjekter og evalueringer
som skal bidra til å videreutvikle en inkluderende
barnehage, skole og skolefritidsordning. Autismeog touretteutvalget vil påpeke at barn og unge
med autisme og tourette er spesielt utsatt for å bli
ekskludert fra fellesskapet i barnehage, skole og
skolefritidsordningen, jf. kapittel 6.2. Utvalget vil
understreke behovet for mer kunnskap og forskning om inkludering av barn og unge med
autisme og tourette både med og uten behov for
spesialpedagogisk hjelp. I stortingsmeldingen er
det foreslått at det skal opprettes et senter for
forskning om spesialpedagogikk og inkluderende
praksis. Et slikt senter vil kunne bidra med økt
kunnskap om utvalgets grupper.
Det er foreslått at veiledningen om universell
utforming av barnehage- og skolebygg skal styrkes. Utvalget understreker behovet for at dette
også må omfatte utforming som ivaretar behovene til barn og unge med sensoriske og kognitive vansker. Kunnskap om at sensoriske forstyrrelser kan føre til alvorlige barrierer for læring og
sosial deltagelse for personer med autisme og
tourette, må ligge til grunn ved utformingen av
bygg og uteområder. Det bør arbeides videre med
hvordan funksjonsnedsettelser knyttet til kognitive og sensoriske vansker kan innlemmes i
begrepet universell utforming.
Tidlig innsats og kunnskapsbasert praksis
Barn og unge skal ha tilgang på tidlig og kunnskapsbasert opplæring i barnehage og skole. Tidlig, intensiv og helhetlig innsats er en vesentlig
faktor for inkludering, utvikling og læring for barn
med autisme. At kunnskapsbasert opplæring og
tilrettelegging blir tilgjengelig på et tidlig tidspunkt, er av stor betydning for personer med
autisme og tourette.
Inkludering og tidlig innsats for elever med
autisme og tourette i skolen må i tillegg til faglig
fokus omfatte tilrettelegging og opplæring for å
fremme elevenes evner til adaptive ferdigheter,
emosjonell regulering, eksekutiv fungering og
sosial samhandling.

Kapittel 8

Støttesystemer i opplæringen
Det er foreslått at kommuner og fylkeskommuner i
fremtiden bør ha større kompetanse for å gi et godt
tilrettelagt tilbud til barn og elever med språk- eller
talevansker og sammensatte lærevansker. Behovet
for kompetanseheving i PPT er fremhevet. Elever
med autisme og tourette har ofte særskilte behov
som må ivaretas av fagpersoner med spisskompetanse på diagnosene, tilleggsvansker og tilretteleggingsbehov. Det er derfor viktig at fagpersoner i
PPT har kompetanse om tilrettelegging for barnas
sosiale og emosjonelle utvikling i tillegg til spesialpedagogisk kompetanse. Dette vil bidra til å styrke
tidlig innsats, noe som er avgjørende for utvalgets
grupper. Der hvor kompetanse og kunnskap om
autisme eller tourette er mangelfull, må dette kunne
hentes fra annen aktuell tjeneste eller ressurs.
Det er foreslått at Statped i fremtiden skal ha
ansvar for tjenester og kompetansespredning på
særlig spesialiserte fagområder og i svært komplekse saker. Et eksempel kan være barn og
elever med behov for alternativ og supplerende
kommunikasjon (ASK). Dette er aktuelt for noen i
utvalgets grupper.
Samarbeid mellom ulike tjenester
Behov for bedre tverrfaglig samarbeid mellom
opplærings- og helsesektoren er synliggjort gjennom Autisme- og touretteutvalgets arbeid. Utvalget ser også behov for å avklare hvilken rolle støttesystemene i barnehage, opplæringen og spesialisthelsetjenesten skal ha i mer diagnosespesifikk
veiledning og kompetanseheving. Dette sammenfaller med forslaget som er presentert i stortingsmeldingen:
«Kunnskapsdepartementet og Helse- og
omsorgsdepartementet vil sette ned en
arbeidsgruppe som skal gjennomgå samarbeidet mellom Statped og spesialisthelsetjenesten
og foreslå endringer som gir en klar ansvarfordeling og et bedre tverrfaglig samarbeid.
Det samlede statlige tilbudet skal også bli mer
oversiktlig for kommuner, fylkeskommuner og
brukergrupper.»
Kilde: Meld. St. 6 (2019–2020), s. 28.

Viktigheten av et tett og nært samarbeid mellom
PPT, barnehage, skole og tilgrensende tjenester er
påpekt. PPT er et viktig bindeledd mellom barnehager og skoler og andre tjenester og profesjoner.
For barn med autisme og tourette er det ofte behov
for tverrfaglig innsats i barnehage og skole. I dag
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er det ikke klart hvem som skal koordinere tverrfaglige og tverretatlige veiledningstjenester, og det
er behov for at hovedansvaret for veiledningen og
utføringen av oppdraget spesifiseres. At dette
ansvaret skal ivaretas av PPT i fremtiden, sammenfaller med Autisme- og touretteutvalgets vurdering.
Veiledning
Det er foreslått at kommuner og fylkeskommuner i
større grad må få tilgang til støttemateriell og veiledningsressurser som kan støtte utviklingsarbeidet med en kunnskapsbasert og inkluderende
barnehage og skole. Utdanningsdirektoratet og
Statped skal samarbeide om å utvikle materiell og
ressurser på det spesialpedagogiske området. I dag
finnes relevant materiell på ulike nettadresser.
Autisme- og touretteutvalget understreker behovet
for ett nettsted hvor kommuner, fylkeskommuner,
fagpersoner og brukere lett får tilgang til relevant
informasjon, materiell og læringsressurser om
utvalgets grupper.
Fagpersoner i skolen
Det er foreslått å styrke den spesialpedagogiske
kompetansen i skolen. Det er også pekt på behovet for å styrke samarbeidet mellom ulike profesjoner internt i barnehager og skoler og mellom
ulike tjenester. Autisme- og touretteutvalget deler
denne vurderingen og vil løfte frem behovet for
fagpersoner med helse- og sosialfaglig utdanning i
tillegg til spesialpedagoger i skolen. Forslaget om
å vurdere hvorvidt andre yrkesgruppers ansvar
og oppgaver bør reguleres nærmere, samt en veileder til kommunene som vektlegger samarbeid
med andre tjenester, vil kunne imøtekomme
behov hos utvalgets grupper.
NOU 2018: 16 Det viktigste først
Blankholmutvalgets mandat var å vurdere behovet
for og foreslå prioriteringskriterier i kommunale
helse- og omsorgstjenester og tannhelsetjenestene.
Blankholmutvalget påpekte at hovedkriteriene
som i dag ligger til grunn i spesialisthelsetjenesten – nytte, ressurs og alvorlighet –, også er
egnet for prioriteringer i den kommunale helseog omsorgstjenesten og for prioriteringer i den
offentlige tannhelsetjenesten. Blankholmutvalget
anbefalte at beskrivelsen av nytte- og alvorlighetskriteriet, som benyttes ved prioriteringer i
spesialisthelsetjenesten, suppleres slik at den
også fanger opp fysisk, psykisk og sosial mestring.
Evne til mestring bidrar til økt livskvalitet. For

mange av tiltakene i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten vil derfor målet være at brukeren skal kunne mestre sin hverdag til tross for
sykdom, smerter, fysiske, psykiske eller sosiale
funksjonsnedsettelser.
Autisme- og touretteutvalget ser på samme
måte som Blankholmutvalget tilrettelegging for
økt mestring som et mål. Dette gjenspeiles både i
kapittel 7 og i utvalgets forslag.

8.2

Utvalgets forslag til tiltak

8.2.1 Oppfyllelse av eksisterende rettigheter
Tjenestene som utvalgets mandat omfatter, er
regulert av lover, forskrifter og en rekke andre
styrende dokumenter, som veiledere, retningslinjer og faglige råd.
Tilsyn
Flere statlige tilsynsorganer forankret i ulike
departementer har ansvar for tilsyn med tjenester,
både på individ- og systemnivå, gjennom klagebehandling og hendelsesbaserte og planlagte tilsyn
for å ivareta rettssikkerheten for den enkelte og
befolkningens behov for tjenester. Innenfor rammene for utvalgets arbeid har det ikke vært mulig
å undersøke eventuelle rettighetsbrudd som rammer utvalgets grupper, og om dette eventuelt gjelder særskilte tjenester og tiltak. Utvalget har imidlertid merket seg at FNs spesialrapportør for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne,
Catalina Devandas Aguilar, i forbindelse med et
besøk i Norge høsten 2019 uttalte at oppsplittingen av tjenester på ulike nivåer og i ulike uavhengige instanser og etater gjør det vanskelig for
funksjonshemmede å få de tjenestene de trenger
for å leve likestilte liv (Handikapnytt.no, 2019).
Utvalget finner det naturlig og ønskelig at et
særskilt tilsyn med tjenestetilbudene til personer
med autisme og tourette blir et prioritert område i
oppfølgingen av dette utvalgsarbeidet. Et særlig
aktuelt tema vil være etterlevelse av bestemmelser som skal sikre helhetlige og sammenhengende tjenester i og mellom tjenestene, herunder
tildeling av koordinator, ordningen med individuell plan og samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenesteytere, herunder
barnehage og skole.
Ledelse
Å ta i bruk ny kunnskap er et lederansvar. Utvalget vil understreke at god ledelse er avgjørende

NOU 2020: 1

149

Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

for kvalitet i tjenestene og for å sikre at pasienter
og brukere får oppfylt sine rettigheter. På helseog omsorgstjenestens område er det vesentlig at
kravene i forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten følges opp
av kommuner og helseforetak.
Brukeres og pårørendes erfaringer
Utvalget er i mandatet bedt om å vurdere hvordan
brukeres og pårørendes erfaringer kan systematiseres og ivaretas for bedre å imøtekomme brukernes behov og styrke kvaliteten i tjenestene.
Det er etablert en rekke ordninger på systemog individnivå som skal sikre at brukeres og pårørendes erfaringer skal inngå i beslutninger om tildeling og utforming av tjenester. Brukere og pårørende har rett til å medvirke ved tildeling av helseog omsorgstjenester. Det er lovfestet i helsepersonelloven at søsken skal involveres og ivaretas.
Utvalget understreker viktigheten av at søsken får
nødvendig oppfølging i form av aktuell opplæring
og støtte. Helseforetak og kommuner har plikt til
å etablere systemer for innhenting av brukeres
erfaringer og synspunkter. Å sikre at de ordningene som er etablert, fungerer etter intensjonene,
vil være et viktig bidrag for å sikre at erfaringer
blir fanget opp. Når utvalgets grupper skal høres,
må det tas hensyn til at enkelte kan ha utfordringer med å ta imot og bearbeide informasjon
samt å uttrykke seg. Involvering av brukere med
autisme og tourette vil derfor kunne kreve særskilt tilrettelegging.
Erfaringskonsulenter benyttes på flere områder i Norge i dag, blant annet innen rus og psykisk helsevern. Interessen for slik kompetanse er
økende, og det har blitt etablert en egen organisasjon for erfaringskonsulenter i Norge. Å ansette
flere erfaringskonsulenter i helsetjenesten er i
tråd med den offentlige satsingen på pasientens
helsetjeneste. Utvalget anser det som nyttig at
kommuner og helseforetak knytter til seg erfaringskonsulenter fra utvalgets grupper.
Utvalget ønsker også å fremheve brukerorganisasjonenes viktige oppgave som representanter
for brukere og pårørende på et overordnet nivå i
samfunnet. Brukerorganisasjonene kan bidra til
økt treffsikkerhet i utformingen og gjennomføringen av tilbud.
Folkehelseinstituttet har ansvaret for nasjonale brukerundersøkelser i helsetjenesten. Instituttet har nylig gjennomført en brukerundersøkelse blant foresatte til barn og unge med tilbud i BUP (Skudal og Holmboe, 2019). Undersøkelsen omfatter ikke funn direkte knyttet til
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utvalgets grupper. Det er imidlertid gjort sammenligninger av personer som har nevroutviklingsforstyrrelser, og personer med andre
typer diagnoser. Det var ingen vesentlige forskjeller i brukertilfredshet mellom gruppene.
Systematiske undersøkelser relatert til brukergruppen vil være viktig fremover som beslutningsgrunnlag for utforming av tjenester. Undersøkelser som dekker habiliteringstjenesten og
DPS, bør også inkluderes for å omfatte personer
som følges opp av disse tjenestene. Det er
vesentlig at slik forskning ivaretar brukerperspektivet, og at brukere og pårørende gis innflytelse på hva som skal prioriteres.

8.2.2 Mestring og selvbestemmelse
Utvalget legger følgende prinsipper til grunn:
– Tiltak og tjenester skal styrke egenmestring.
– Brukeres rett til selvbestemmelse og medvirkning skal ligge til grunn ved tildeling av tiltak og tjenester.
– Pårørende skal ha tilgang til kunnskap og opplæring for å mestre omsorgsoppgavene.
8.2.2.1

Økt satsing på læring og mestring

Kunnskap er en forutsetning for egenmestring og
deltagelse. Pasient- og pårørendeopplæring er en
lovpålagt oppgave. Både spesialisthelsetjenesten
og helse- og omsorgstjenestene skal sørge for
lærings- og mestringstilbud. Tilbudene må sees i
sammenheng slik at behovene blir dekket.
Lærings- og mestringstilbudene må styrkes
for utvalgets grupper og deres pårørende. Det må
være tilbud som dekker alle livsfaser og overganger. Tilbudene må være tilgjengelig uavhengig av
bosted. Spesialisthelsetjenesten bør i større grad
enn i dag tilby diagnosespesifikk opplæring for
utvalgets grupper. Det er viktig at spesialisthelsetjenesten tilbyr psykoedukasjon som en del av
behandlingen, slik at pasienter og deres pårørende får nødvendig kunnskap og informasjon om
diagnosen.
Brukerorganisasjonenes kursvirksomhet for
brukere og pårørende utgjør et verdifullt tillegg til
det offentliges tilbud. De bør involveres i utformingen av lærings- og mestringstilbudene og må
inngå i en helhetlig plan for slike tilbud.
Kommunene bør ha et system for å iverksette
mestringstiltak ved å blant annet vektlegge innbyggernes ønsker og ressurser i samarbeid med
tjenesten, jf. retningsendringen «Hva er viktig for
deg?», som er omtalt i kapittel 6.1.3. Prinsippene
fra dette arbeidet passer godt med en satsing på
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læring og mestring for utvalgets målgruppe og
kan med fordel tilpasses til denne.
Utvalget anbefaler at
–

–

organisering og ansvar for lærings- og mestringstilbudene skal inngå i samarbeidsavtalene
mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene
spesialisthelsetjenesten skal ha hovedansvaret
for diagnoserettet opplæring for utvalgets
grupper

utsetninger. En veileder for samtaler med personer med nevroutviklingsforstyrrelser kan bidra til
et bedre grunnlag for kommunikasjon for mange
med autisme og tourette.
Opplæring i bruk av talespråk bør alltid vurderes som et førstevalg. De barna som ikke utvikler
talespråk, har i barnehage og skole en lovfestet
rett til opplæring og bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon. Retten til bruk av denne
kommunikasjonsformen bør også være lovfestet i
tjenester etter helselovgivingen.
Utvalget anbefaler at

8.2.2.2 Personlig bistand og brukerstyring
Støtte i dagliglivets aktiviteter kan, som beskrevet
i kapittel 6 og 7, gi økt mestring og deltagelse.
Dagens ordning med BPA er en lovfestet ordning
om organisering av bistand til personer med langvarige og omfattende bistandsbehov.
En personlig assistent der brukeren i stor grad
selv bestemmer når, hvor og hvordan bistanden
skal gis, er en svært godt egnet form for bistand
for utvalgets grupper. Ordningen styrker brukerens evne til mestring og selvstendighet. Dagens
ordning er begrenset til praktisk bistand som følger av helse- og omsorgstjenestelovens regler.
Mange i utvalgets grupper vil ha behov for praktisk bistand utover dette, eksempelvis på sosiale
arenaer, i fritidsaktiviteter og i kontakt med offentlige myndigheter. Omfanget av bistandsbehov er
ikke alltid i timetall så stort at vilkårene i bestemmelsen om rett til BPA er oppfylt.
Det ble i september 2019 nedsatt et offentlig
utvalg med mandat om å foreslå hvordan BPA kan
utformes slik at personer med nedsatt funksjonsevne kan leve mest mulig aktive og selvstendige
liv.
Utvalget legger til grunn at
–

utvalget som utreder BPA-ordningen, særskilt
vurderer behovene til personer med autisme
og tourette, og at en fremtidig ordning utformes slik at den i større grad enn i dag imøtekommer de særskilte behovene disse gruppene har

8.2.2.3

–

retten til å få benytte og utvikle alternative
kommunikasjonsformer også må gjelde i helseog omsorgstjenestene

8.2.3

Tilgang og kvalitet

Utvalget legger følgende prinsipper til grunn:
– Tjenester og tiltak av god kvalitet skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av bosted, kjønn,
alder, økonomi og sosiokulturell bakgrunn.
– Tjenester og tiltak skal tilpasses hver enkelt
brukers/pasients behov.
– Tiltak skal være kunnskapsbaserte.
– Prioriteringer i tjenestene skal begrunnes med
bakgrunn i normerende produkter og brukers
behov.
– Tidlig innsats og forebyggende tiltak skal være
tilgjengelige og prioriteres.

8.2.3.1 Nasjonal faglig retningslinje
Nasjonale faglige retningslinjer inneholder systematisk utviklede faglige anbefalinger som etablerer en nasjonal standard for utredning, diagnostisering, behandling og oppfølgning av pasientgrupper eller diagnosegrupper.
Det er behov for nasjonale faglige retningslinjer for autisme og for tourette.
Utvalget anbefaler at
–

det utarbeides nasjonale faglige retningslinjer
for utredning, diagnostikk og behandling for
autisme og for tourette

Språk og kommunikasjon

Evne til å kommunisere er en forutsetning for
utvikling, deltagelse og selvbestemmelse. Mange
i utvalgets grupper vil ha behov for ulike tiltak for
å utvikle et godt og funksjonelt språk. Opplæring
og kommunikasjon må tilpasses den enkeltes for-

8.2.3.2 Prioriteringsveiledere
Helsedirektoratets prioriteringsveiledere gir
anbefalinger om rettighetsstatus og frister for
helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Det er nødvendig at autisme og tourette inkluderes og omta-
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les i gjeldende veileder innen psykisk helsevern
for voksne, slik det gjøres for barn.

Utvalget anbefaler at
–

Utvalget anbefaler at
–

autisme og tourette inkluderes i oversikt over
tilstander i prioriteringsveilederen for psykisk
helsevern for voksne

–

–

8.2.3.3 Tilgang til riktig helsehjelp ved tourette
Ticskontrollerende trening har dokumentert
effekt mot tics og er førstevalget ved behandling.
Slik behandling må være tilgjengelig for alle som
kan ha nytte av og ønsker dette.
Medikamentell behandling av tics er også
aktuelt for en del brukere og bør være tilgjengelig
for alle som har behov for slik behandling. Refusjon av medikamenter som er anbefalt i internasjonale faglige retningslinjer, bør være tilgjengelig
for alle med tics, uavhengig av type medisin og
personens alder.
Riktig helsehjelp forutsetter at symptomer
avdekkes og at diagnose stilles. For tidlig identifisering av tourette bør helsestasjonen kjenne til
vanlige symptomer.
Utvalget anbefaler at
–

–

–

alle personer med tourette skal ha tilgang til
anbefalt ikke-medikamentell og medikamentell
behandling
kriterier for refusjon av medikamenter som er
anbefalt i internasjonale faglige retningslinjer
for tourette, gjennomgås
tics og tourette skal omtales i den nasjonale
faglige retningslinjen for helsestasjons- og
skolehelsetjenesten

8.2.3.4

Foreldreveiledning

Foreldreveiledning kan bidra til økt mestring for
foreldre og familien. Ambulant foreldreveiledning
og støtte kan også være et viktig og godt forebyggende tiltak.
Foreldreveiledningsprogram bør gjøres tilgjengelig for ulike brukergrupper tilpasset den enkelte
families og brukers behov. Tilgang til slike program bør være uavhengig av aktuell tjeneste man
er i kontakt med. Spesialisthelsetjenesten bør også
tilby foreldreveiledningsprogrammer, fordi de har
kompetanse om diagnosene og utfordringer de
bringer med seg. Arbeidsfordelingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten må fremgå av
egne avtaler.
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foreldreveiledning beskrives i de nasjonale
faglige retningslinjene for autisme og
tourette
spesialisthelsetjenesten skal tilby foreldreveiledningsprogrammer som er tilpasset personer
med autisme og tourette
ansvarsfordeling og samarbeid om ambulant
foreldreveiledning beskrives i samarbeidsavtale mellom kommuner og helseforetak

8.2.3.5

Tilgang til tidlig intensive tiltak ved
autisme
Barn med autisme må få tilgang til helsehjelp i
form av tidlige intensive tiltak fra spesialisthelsetjenesten. Tiltakene må iverksettes der barnet
oppholder seg, og forutsetter samarbeid mellom
spesialisthelsetjenesten1, foreldre og barnehage. I
barnehagen vil treningen inngå i det spesialpedagogiske tiltaket, der spesialisthelsetjenesten har
et oppfølgingsansvar gjennom bistand til individuell tilrettelegging, evaluering og veiledning. Tilbudet forutsetter at det iverksettes tiltak med
hjemmel både i helselovgivingen, i barnehage- og
opplæringsloven.
Det finnes også behandling for personer med
autisme som er eldre og får diagnosen på et
senere tidspunkt. Eksempler på dette er kognitiv
atferdsterapi og gruppebaserte programmer. Det
er viktig at behandlingen er helhetlig og har et
livsløpsperspektiv.
Utvalget anbefaler at
–

–

alle barn mellom 0 og 5 år med autisme som
kan nyttiggjøre seg det, skal ha tilgang på tidig
intensiv opplæring
det foretas en gjennomgang av aktuelt lovverk
for å sikre tilgang til tidlig intensiv opplæring i
barnehagen

8.2.3.6

Jevnlig oppfølging av psykisk og fysisk
helse i spesialisthelsetjenesten
Kontaktlegefunksjonen er en rettighet i pasientog brukerrettighetsloven for brukere med alvorlig/sammensatt og langvarig kronisk sykdom
som krever behandling over tid. Koordinator i
spesialisthelsetjenesten skal tilbys pasienter med
behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester.
1

Alternativt spesialiserte kommunale team.
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Mange med autisme og tourette har somatiske
og psykiske vansker. Trekk ved diagnosene
autisme og tourette medfører at mange brukere
har en høy terskel for å oppsøke helsetjenestene,
selv ved store utfordringer, slik som psykiske
lidelser eller andre tilleggsvansker som krever
behandling og tiltak. Forutsigbarhet og stabilitet
ved oppfølgingen vil gjøre det enklere å nå frem til
brukere med riktig hjelp. Faste årlige kontroller i
spesialisthelsetjenesten der brukeren så langt
som mulig møter samme helsepersonell, vil være
et egnet tiltak for gruppen.

penger på lik linje med når kurs arrangeres av
spesialisthelsetjenesten, kompetansetjenester eller
andre offentlige tjenester.
Noen grupper, herunder personer med
ADHD, har siden mars 2019 kunnet få innvilget
grunnstønad uten krav til dokumentasjon av
ekstrautgifter etter individuell vurdering. Slik forhåndsgodkjenning er like aktuelt for personer
med autisme og tourette.
Utvalget anbefaler at
–

Utvalget anbefaler at
–

alle med autisme og tourette skal tilbys årlig
oppfølgende kontroll hos lege med relevant
erfaring i spesialisthelsetjenesten

8.2.3.7

Døgnplasser for personer med
nevroutviklingsforstyrrelser og alvorlige
tilleggsvansker
Innleggelsesmuligheter i spesialisthelsetjenesten
for personer med autisme eller tourette og kompliserte tilleggsvansker, slik som eksempelvis
utviklingshemming, utfordrende atferd, ulike
psykiske lidelser og uavklart situasjon, som krever innleggelse og tverrfaglig utredning, må
være tilgjengelig uansett alder. Det er vesentlig
at det finnes høy spesialisert kompetanse hos
personalet.
Utvalget anbefaler at
–

alle helseforetak skal ha tilbud om tjenester og
døgnplasser for pasienter i alle aldersgrupper
med autisme og tourette og sammensatte lidelser, slik som utviklingshemming, alvorlige psykiske lidelser og utfordrende atferd

8.2.3.8 Støtte for pårørende
Foreldre til barn med autisme og tourette har
store omsorgsoppgaver. Kostnader, innsats og
eventuelle tapte arbeidsinntekter kan dekkes inn
gjennom ulike ordninger. Det er viktig at informasjon om slike ordninger og rettigheter er tilgjengelig. Det er flere ordninger der autisme og
tourette bør utløse rettigheter. Foreldre til barn
med tourette må få utvidet rett til omsorgsdager
på samme måte som ved autisme.
Foreldre som deltar på kurs i regi av brukerorganisasjonene som avholdes i samarbeid med
det offentlige, må få godkjent rett til opplærings-

–

–

retten til omsorgspenger gjennomgås for å
sikre at foreldre til barn med tourette har rett
til utvidet antall omsorgsdager
folketrygdlovens regler om opplæringspenger
utvides til å omfatte kurs og reise i regi av
brukerorganisasjonene når disse holdes i samarbeid med og/eller etter avtale med det offentlige
diagnosegrupper som automatisk godkjennes
for grunnstønad etter folketrygdlovens regler,
må omfatte autisme og tourette

8.2.3.9 Tilrettelegging for studier
Lærestedene innen høyere utdanning er pålagt å
legge til rette for studenter med funksjonsnedsettelser. Hvilken tilrettelegging som skal gis, er
ikke spesifisert nærmere i lovverket. Universitetsog høyskolelovutvalget skal levere sin utredning
innen 1. februar 2020 (Regjeringen.no, 2019i).
Utvalget forutsetter at behovene til personer med
autisme og tourette blir hensyntatt i oppfølgingen
av Universitets- og høyskolelovutvalgets arbeid.
En mentor ved utdanningsinstitusjoner sikrer
individuell oppfølging og veiledning i studieløpet
og kan bistå med å introdusere studenten på
sosiale arenaer. Dette kan bidra til økt studieprogresjon og øke sjansen for at studenten gjennomfører studieløpet. Mentorordningen er i dag et tiltak som hovedsakelig kan tilbys fra studiestedet
til studenter over 22 år som får utdanning som tiltak via NAV. Dette er som regel basert på en ordning med frikjøp av en medstudent eller ansatt
ved instituttet/lærestedet.
Utvalget anbefaler at
–
–

ansvaret for tilretteleggingstjenesten konkretiseres, og tjenesten styrkes
det utarbeides en egen veileder om tilretteleggingstjenestenes innhold og organisering
som inkluderer kunnskap om autisme og
tourette og tilretteleggingsbehov, og som sik-
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rer samordning av studentsamskipnadens,
NAVs og tilretteleggingstjenestens innsats
– mentorordningen skal tilbys som tilretteleggingstiltak ved studiesteder for personer
med autisme og tourette, uavhengig av vedtak
fra NAV
– det utarbeides kompetansekrav til mentorer
– mentorer skal gis systematisk oppfølging og
veiledning

er også inkludert i ordinær aktivitet med individuell tilrettelegging og støtte.

8.2.3.10 Tilrettelegging for arbeid
Flere i utvalgets brukergrupper står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Med tilrettelegging, tilpassede tiltak eller andre mindre tilpasninger vil
flere kunne delta i arbeidslivet i større grad og på
den måten bidra til samfunnet.
Det er flere aktuelle virkemidler og tiltak som
kan bidra til at flere av utvalgets grupper kan
komme i – og beholde – arbeid. Tiltaket utvidet
oppfølging med bruk av Supported Employmentmetoden, hvor tett oppfølging av både arbeidssøker
og arbeidsgiver er vesentlig, anses som egnet for
utvalgets grupper. Videre vil økt bruk av lønnstilskudd og graderte trygdeløsninger bidra til at flere
kan stå i arbeid over tid. For personer som mottar
uføretrygd, vil varig tilrettelagt arbeid (VTA) og
varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift (VTO)
være viktig for deltagelse og økt livskvalitet.

8.2.4 Organisering og ansvar
Utvalget legger følgende prinsipper til grunn:
– Ansvaret for oppgaver og tjenester skal ligge
på laveste effektive omsorgsnivå (LEON).
– Ansvaret for oppgaver, tjenester og tiltak må
være klart fordelt i tjenestene og mellom
tjenestene.
– Det skal være enkelt for brukere, pårørende,
henvisende instanser og samarbeidspartnere å
finne frem til rett tjeneste og rett fagperson.
– Tjenester og tiltak må organiseres slik at fagpersoner får tilstrekkelig mengdetrening for å
sikre forsvarlig kompetanse.

Utvalget anbefaler at
–

–
–
–

tiltak som utvidet oppfølging må tilpasses
utvalgets grupper og bygge på kunnskap om
gruppene
varig og tidsubestemt lønnstilskudd må benyttes i større grad enn i dag
det opprettes flere og tilpassede varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA)
det stimuleres til flere muligheter for å opprette varig tilrettelagte arbeidsplasser i ordinær bedrift (VTO)

8.2.3.11 Tilrettelegging for fritid
Å kunne ha en aktiv fritid gir tilhørighet og er viktig i et folkehelseperspektiv.
Alle skal ha lik tilgang til å delta på fritidsaktiviteter. Fleksible fritidstilbud og ordninger er en
forutsetning for at utvalgets grupper skal få reell
tilgang til fritidsdeltagelse.
Det er potensial for å øke deltagelsen på selvvalgte aktiviteter og fritidssysler for utvalgets
grupper. Det finnes flere gode tilrettelagte tilbud,
og en god del personer med autisme og tourette

Utvalget anbefaler at
–

det opprettes en ordning med øremerkede
midler for kommunene for å sikre at personer
med autisme og tourette kan delta i ulike fritidsaktiviteter

8.2.4.1

Tverrfaglig enhet for
nevroutviklingsforstyrrelser i
spesialisthelsetjenesten
Tilbudene om utredning, diagnostisering,
behandling og oppfølging av personer med
autisme og tourette er ulikt organisert i helseforetakene. Dette har følger for sammensetningen av fagpersoner som pasientene blir møtt
av, og hvilke tjenester pasienten får tilgang til.
Det gjør det også vanskelig for henvisende
instanser, pasienter og pårørende å orientere seg
i tjenestetilbudet.
Utvalget anbefaler at
–

–

–

det skal etableres tverrfaglige enheter for
nevroutviklingsforstyrrelser (autisme, tourette
og ADHD med tilleggsproblematikk) i alle
helseforetak både for barn og for voksne
enhetene skal ha ansvar for utredning, diagnostisering, behandling og oppfølging av
gruppene, uavhengig av pasientens kognitive
nivå
enhetene skal dekke pasientens behov for
tverrfaglig helsehjelp for somatiske og psykiske tilleggsvansker. Enhetene skal også ha et
særskilt ansvar for kompetanse ved samtidig
problematikk innen psykisk helse, rus og
voldelig atferd
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enhetene skal ha høy tverrfaglig kompetanse
og ha tilgang på blant annet barnelege/nevrolog, barne- og ungdomspsykiater / psykiater,
psykolog, klinisk pedagog, sykepleier, vernepleier, fysioterapeut og sosionom
enhetene skal tilby ambulante tjenester og ha
veiledningsansvar overfor samarbeidende
instanser, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre kommunale tjenester, som
skole, barnehage og NAV
enhetene skal ha et særskilt ansvar for å samarbeide med aktører som har ansvar for forskning og fagutvikling på området
enhetene må ha et pasientgrunnlag som sikrer
tilstrekkelig mengdetrening for å gi god og stabil kompetanse. Der pasientgrunnlaget er lite,
kan det være nødvendig at flere helseforetak
samarbeider om å etablere tverrfaglige enheter

Tverrfaglige oppfølgingsteam kan eksempelvis dekke følgende behov:
• foreldreveiledning ved blant annet søvnvansker, spise- og ernæringsvansker og
atferdsutfordringer hos barnet
• bidra i tidsavgrensede habiliteringsprosesser
med systematisk arbeid for å bedre funksjon på
et område, uavhengig av arena
• støtte og bistand i ulike deler av hverdagen,
slik som daglige gjøremål, opprettholdelse av
boevne og veiledning i sosiale situasjoner
Utvalget anbefaler at
–

–

8.2.4.2 Spesialtjeneste i NAV
En spesialtjeneste i NAV skal ha kompetanse til å
bistå lokale NAV-kontor ved komplekse saker. De
skal både gi tilbud til brukere og være en samarbeidspartner for NAV-kontorene.
Tjenesten bør være dimensjonert slik at den er
faglig robust, og at det er mulighet for at enheten
kan bidra med fagutvikling og kompetansespredning internt i NAV. Det anses viktig at enheten har
evne til samhandling på tvers i NAV, med spesialisthelsetjenesten og med andre aktuelle enheter i andre sektorer, slik som tilretteleggingstjenester ved ulike studiesteder.
Utvalget anbefaler at
–

en spesialtjeneste i NAV med kompetanse på
autisme og tourette skal være tilgjengelig i
hvert fylke / hver region

8.2.4.3

Tverrfaglige oppfølgingsteam i
kommunene

Systematisk styring og samhandling av tjenestene
er vesentlig for at brukere skal møte koordinerte
tjenester som tilbyr helhetlige og tilpassede tilbud. Kommunale habiliteringstjenester til personer med autisme og tourette bør være organisert
som tverrfaglige og ambulante tjenester. Teamorganiserte tjenester i kommunen er i tråd med
politiske føringer, som primærhelsemeldingen.
Kommuner vil i ulik grad ha behov for samarbeid
med spesialisthelsetjenesten for å sikre nødvendig kompetanse.

–

personer med autisme og tourette inkluderes
som prioritert målgruppe ved videre utprøving
av og implementering av strukturerte oppfølgingsteam og primærhelseteam i kommunene
innhold i kommunale habiliteringstjenester til
personer med nevroutviklingsforstyrrelser
beskrives i nasjonale faglige retningslinjer for
tourette og autisme
ansvarsfordeling og samarbeid om habiliteringstjenester mellom primær- og spesialisthelsetjenesten beskrives i samarbeidsavtale
mellom kommuner og helseforetak

8.2.5 Samhandling og sammenheng
Utvalget legger følgende prinsipper til grunn:
– Tjenester og tiltak må fremstå som helhetlige
for brukere og pårørende uavhengig av lovforankring og ansvarsplassering.
– Samhandling skal baseres på forløp og ha
bruker/pasient i sentrum.
– Aktuelle samhandlingsverktøy skal brukes
aktivt for sammenheng og forutsigbarhet for
utvalgets grupper.
8.2.5.1 Overganger
Uten god planlegging og samarbeid kan brudd i
forløp føre til at man ikke får nødvendig tilrettelegging, forringet helse og livskvalitet og faller
utenfor på ulike arenaer. For å oppnå sømløse forløp i tjenestene kreves det tiltak som sikrer gode
overganger. Dette gjelder mellom barnehage og
skole, mellom ulike nivåer i skolen og ved overganger til studier og arbeid/trygd. Videre er det
overganger i livsløpet i forbindelse med flytting til
eget hjem, etablering av familie og alderdom. Det
omfatter også overganger i helsesektoren mellom
barne- og voksentjenester og overganger mellom
kommune- og spesialisthelsetjenesten. Ungdom
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som har påbegynt behandling i BUP før 18 år kan
få oppfølging til 23 års alder før ansvaret overføres
til voksentjenesten. Utvalget mener dette er en
gunstig ordning for flere i utvalgets grupper for å
sikre kontinuitet i oppfølgingen i overgangen til
voksenlivet.
Utvalget anbefaler at
–

god praksis for overganger skal beskrives i
nasjonale faglige retningslinjer for tourette og
autisme

8.2.5.2 Pakkeforløp
Pakkeforløpene skal sikre økt brukermedvirkning, sammenhengende og koordinerte forløp, likeverdige tilbud og hindre unødig ventetid.
Pakkeforløp vil være et godt verktøy for å effektivisere pasientforløpene for utvalgets grupper.
Sammen med faglige retningslinjer vil de bidra til
bedre og mer likeverdige tjenester.
Pakkeforløpene for psykiske lidelser som ble
lansert i 2018, og som er under implementering i
psykisk helsevern for henholdsvis barn/ungdom
og voksne, anses dekkende for utvalgets grupper.
Når ICD-11 innføres, vil tourette-diagnosen tilhøre
nevrologikapitlet. Det må likevel sikres at ansvaret for utredning, diagnostikk og behandling av
tourette fortsatt dekkes av ovennevnte pakkeforløp.
Utvalget anbefaler at
–

pakkeforløpene for psykiske lidelser skal inkludere alle pasienter med nevroutviklingsforstyrrelser uavhengig av ansvarlig tjeneste for
utredning, diagnostikk og oppfølging, og at
navnet endres til Pakkeforløp for psykiske lidelser og nevroutviklingsforstyrrelser

8.2.6 Kompetanse og kunnskap
Utvalget legger følgende prinsipper til grunn:
– Tjenester til personer med autisme og tourette
og deres familier må være basert på kunnskap,
forståelse og informasjon om diagnosene og de
utfordringer de fører med seg på ulike arenaer.
– Ansatte i relevante tjenester må ha kompetanse
om utredning, behandling og oppfølgingsbehov.
– Etablering og drift av kompetanseenheter for
utvalgets grupper må være basert på langsiktige og målrettede planer.
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8.2.6.1 Mentorer og jobbspesialister
Å ha tilknytning til arbeidslivet er viktig for mestring, livskvalitet, selvstendighet og inkludering i
samfunnet. For flere av utvalgets grupper kan
arbeidstilknytningen økes gjennom tilpasset
Supported Employment-metodikk, jf. tiltak 8.2.3.10,
samt ved individuell tilrettelegging og tilpassede
tiltak. Dette fordrer kompetanse og forståelse for
primærdiagnosen og eventuelle tilleggsvansker
på arbeidsplassen og hos NAV.
Mentorer på arbeidsplassen og jobbspesialister i NAV er vesentlige for å støtte personer i
arbeidslivet som trenger bistand, oppfølging og
veiledning. Det er derfor viktig at de får opplæring
om nevroutviklingsforstyrrelser og medfølgende
funksjonsvansker samt aktuelle tilretteleggingstiltak. Det er også viktig med kunnskap om den individuelle personen. Opplæringsansvaret bør plasseres i egnet sted i NAV, eventuelt ved å innhente
kompetanse eksternt.
Utvalget anbefaler at
–

mentorer på arbeidsplassen og jobbspesialister i
NAV skal ha opplæring i og kunnskap om nevroutviklingsforstyrrelser, herunder autisme og
tourette

8.2.6.2

Sikre riktig kompetanse i kommunale
tiltak og tjenester
Mange kommunale tjenester, som barnehage,
skole, avlastningstiltak og habiliteringsenheter,
har medarbeidere med lav formell kompetanse og
lite erfaring med autisme og tourette. Det fører til
at personer med kompliserte behov får tjenester
av ansatte som ikke har tilstrekkelig formell og
praktisk kompetanse. Det bør stilles kompetansekrav og krav om veiledning og opplæring til dem
som yter tjenester til personer med tourette og
autisme, uavhengig av arena. Det er behov for en
systematisering og tydeliggjøring av kompetansekravene til ansatte.
Noen kommuner sørger for at alle medarbeidere som skal yte pedagogiske tjenester eller
helsetjenester, får en grunnopplæring bestående
av ulike moduler (jus, etikk, internkontroll, fagprosedyrer). Grunnopplæringen kan suppleres
med spesifikk kompetanse på diagnosegrupper,
eller problemstillinger. Denne type systematikk i
opplæringen bør nedfelles i kompetanseplaner i
kommunene. Kompetanseplanene bør inneholde
en vurdering av hvilken kompetanse avdelingen
må ha for å yte forsvarlige tjenester, opp mot den

NOU 2020: 1

156
Kapittel 8

Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

kompetansen de ansatte har. Gapet mellom behov
for kompetanse og faktisk kompetanse må lukkes
med konkrete tiltak som forankres i ledelsen.
Kommunen har plikt til å knytte til seg lege,
sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesykepleier. Fra 2020 gjelder dette også psykolog og
ergoterapeut. For oppfølging av personer med
nevroutviklingsforstyrrelser er den kompetansen
vernepleiere har, spesielt relevant. Vernepleiere
skal kunne kartlegge forhold ved både individet
og omgivelsene og gjennomføre tiltak i samarbeid
med tjenestemottageren. Vernepleiere skal ha
miljøterapeutisk kompetanse og inneha konkrete
ferdigheter i mange relevante intervensjoner for
utvalgets grupper.
Utvalget anbefaler at
–

–
–

det skal utvikles obligatoriske opplæringsprogram med kompetansekrav for ansatte i
kommunale tjenester
det innføres lovkrav om vernepleiere i kommunale helse- og omsorgstjenester
det utvikles en nettressurs for å støtte kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for å tilby
kunnskapsbaserte tjenester. Nettressursen
skal bidra med basiskunnskap om nevroutviklingsforstyrrelser, herunder autisme og
tourette. Individuell kunnskap om den enkelte
ivaretas av personen selv, pårørende og relevante fagpersoner

8.2.6.3

Styrke grunn- og videreutdanning innen
helse- og sosialfag

Sentrale utdanninger innen helse- og sosialfag bør
ha undervisning om nevroutviklingsforstyrrelser
generelt og autisme og tourette spesielt. Dette vil
legge et grunnlag for basiskompetanse blant nyutdannede fagpersoner. Utdanningen bør vektlegge
både kjennetegn og vanlige medfølgende vansker
samt oppfølgings- og behandlingsrettet kompetanse basert på internasjonal klassifikasjon av
funksjon, funksjonshemming og helse (ICF).2
Kunnskap om kjennetegn vil være spesielt viktig
for helsestasjoner og fastlege. Undervisningen
bør også omhandle hvordan man kommuniserer
med personer med autisme.
Utvalget mener at undervisning og kompetanse på autisme og tourette bør sikres spesielt i
helsesykepleierutdanningen og spesialiseringsutdanningen av leger. Helsesykepleierutdannin2

ICF = International Classification of Functioning, Disability
and Health.

gen er også løftet frem i inneværende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (Prop.
121 S (2018–2019)).
Utvalget anbefaler at
–

–

grunnutdanningene innen helse- og sosialfaglige studier skal inneholde undervisning om
nevroutviklingsforstyrrelser, herunder autisme
og tourette. Undervisningen bør omfatte informasjon om diagnosene, tilleggslidelser samt
tilretteleggingsbehov og behandlingsmuligheter mv.
opplæring og undervisning om nevroutviklingsforstyrrelser, herunder autisme og
tourette, bør vektlegges i sentrale videre- og
etterutdanninger

8.2.6.4

Omorganisering av
kompetansetjenestene for autisme og
tourette i spesialisthelsetjenesten
I dag finnes det regionale kompetansemiljøer for
autisme, ADHD og tourette i de fire helseregionene og et nasjonalt kompetansesenter (NevSom)
med ansvar for blant annet autisme og tourette, jf.
kapittel 6.9.2. Det finnes også flere regionale
kunnskapssentre med tilgrensende aktivitet både
i og utenfor spesialisthelsetjenesten. Det er behov
for en sterkere samordning og mer helhetlig styring av ressursene og kompetansen på området.
Et samlet utvalg anser at det fortsatt er behov
for helhetlig ivaretakelse av kompetanseutvikling,
formidling, forskning og fagutvikling innenfor
autisme- og tourettefeltet i et livsløpsperspektiv.
Videre anser utvalget at kompetansetjenesteansvar for autisme og tourette ikke naturlig hører
inn under enheten Nasjonal kompetansetjeneste
for sjeldne diagnoser, hvor det i dag er forankret
på nasjonalt nivå.
Et samlet utvalg mener at det er behov for en
instans som har et overordnet ansvar for å holde
oversikt over aktivitetene innenfor fagområdet og
sørge for å fylle udekkede kompetansebehov. Tjenesten må sikre at pasientenes og pårørendes erfaringer blir vektlagt i utformingen av tjenestene.
Et samlet utvalg anser at kompetansetjenester
bør knyttes til kliniske miljø og samarbeide med
tverrfaglige enheter for nevroutviklingsforstyrrelser, jf. tiltak 8.2.4.1, for å sikre at de som formidler
kompetansen, har nærhet til brukerne. Delte stillinger, for utvikling og vedlikehold av kompetanse, kan bidra til kompetanseutvikling og er en
forutsetning for god klinisk forskning og andre
utviklingsprosjekter.
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Et samlet utvalg mener at en fremtidig organisering av kompetansetjenesten må bidra til et styrket samarbeid med tilsvarende enheter i andre sektorer, som skole, NAV og barnevern, for å styrke
helhetsperspektivet og tverrfaglig samarbeid.
Et samlet utvalg anser at de eksisterende
regionale kompetansemiljøene i helseregionene
har en viktig funksjon med nærhet til sin region,
og at disse bør videreføres og styrkes.
Utvalget har delt seg i et flertall og et mindretall i spørsmålet om hvorvidt det skal anbefales en
nasjonal kompetansefunksjon med regional tilknytning eller å videreutvikle og styrke de regionale kompetansemiljøene uten en nasjonal overbygning for utvalgets grupper.
Utvalgets flertall, medlemmene Sven Olav Vea,
Bernhard Weidle, Cathrine Monrad Hagen,
Helene Ugelstad, Liv Irene Nøstvik, Annette
Drangsholt og Adrian Lund, mener at det fortsatt
er behov for en nasjonal kompetansetjeneste for
autisme og tourette, med en endret organisering
fra dagens nasjonale løsning.
Disse medlemmene mener at fagområdene er
kompetansesvake, og ser behovet for en nasjonal
kompetansetjeneste inntil kompetansen er tilstrekkelig styrket til å kunne ivaretas på regionalt
nivå.
Disse medlemmene viser til at det er uklare
ansvarslinjer mellom eksisterende kompetansetjenester regionalt og mellom nasjonalt og regionalt
nivå slik de er forankret i dag. Organiseringen
opprettholder regionale forskjeller og ulik
ressurstilgang. En nasjonal tjeneste kan sikre
enhetlig organisering og likeverdige tjenester i
helsetjenesten. En nasjonal enhet kan lage overordnede samarbeidsavtaler med andre nasjonale
og regionale kompetanseenheter for å sikre helhet i og koordinering av forskning, kunnskap og
kompetanseutvikling i tjenestene. En nasjonal
enhet kan også videreføre og samordne faglige
nettverk, utvikle og implementere normerende
produkter og bidra til målrettet styring. Enheten
bør også ha et særskilt ansvar for å anbefale og
koordinere nasjonale løft innen spesialisthelsetjenesten for å bedre tjenestetilbudet.
Disse medlemmene mener at ansvaret for
nevroutviklingsforstyrrelsene autisme, tourette
og ADHD med tilleggsvansker bør organiseres i
en nasjonal enhet hvor dagens fire regionale miljøer tilknyttes og koordineres på egnet måte.
Dette vil
• sikre et robust og helhetlig styringssystem
med koordinert ressursstyring og ansvarsfordeling over en nærmere angitt periode

•
•

157
Kapittel 8

sikre et nasjonalt ansvar for fagutvikling og
forskning nasjonalt og internasjonalt
sikre videre vekt på livsløpsperspektivet

Mindretallet, utvalgets leder Kari Paulsrud og
medlemmene Zhinoo Amiri, Pål Surén, Stein
Evensen og Ellen Kathrine Munkhaugen, mener
at oppgaver som kan høre under en nasjonal
kompetansetjeneste for autisme og tourette, kan
ivaretas på regionalt nivå gjennom samarbeid og
oppgavefordeling mellom de fire eksisterende
regionale kompetansemiljøene for autisme,
ADHD og tourette. For disse medlemmene har
det vært avgjørende å samle ressursene på feltet
og å samordne arbeidet mellom de eksisterende
regionale ressursene for å skape et så robust miljø
som mulig.
For å bidra til at de regionale kompetansemiljøene for autisme, ADHD og tourette kan møte
de omfattende kompetansebehovene som er
avdekket i utvalgets arbeid, mener disse medlemmene at de regionale helseforetakene må samarbeide om oppgaver og ansvar og gi likelydende
styringssignaler til de regionale kompetansemiljøene. Dette kan gjøres gjennom likelydende
mandater eller retningslinjer og årlige styringsbrev, hvor ansvar og arbeidsfordeling for nasjonale oppgaver er inkludert. Det er også vesentlig
med tilstrekkelige ressurser. Kompetansesentrenes arbeid må samordnes med kompetansetjenesten som drives av RBUP/RKBU, og som
helsemyndighetene pålegger spesialisthelsetjenesten å forholde seg til.
De regionale kompetansemiljøene kan
ivareta kunnskapsformidling, kompetanseutvikling, fagutvikling og forskning på nasjonalt nivå
ved at de regionale helseforetakene samarbeider
om å
• styrke dagens regionale fagmiljøer med nødvendige ressurser
• gi fagmiljøene likelydende styringssignaler
• legge til rette for samarbeid og eventuell samorganisering med andre regionale fagmiljø
med tilgrensede oppgaver

8.2.6.5 Øke forskning på autisme og tourette
Det er behov for økt forskning på autisme og
tourette. Spesielt er det behov for mer kunnskap
om tourette. De ansvarlige departementene må
sørge for økt forskning på området og at det innhentes nødvendig kunnskap gjennom spesifikke
oppdrag til underliggende virksomheter. Folkehelseinstituttet og universiteter vil være naturlige
samarbeidspartnere.
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Utvalget anbefaler at
–
–

det etableres et forskningsnettverk for autisme
og et forskningsnettverk for tourette
følgende områder prioriteres for forskning:
• Langsiktige forløpsstudier av barn, ungdom og voksne med autisme og tourette:
Gjennom slike studier kan man få mer
kunnskap om forløpet av selve tilstandene.
Slike studier vil også kunne kartlegge
resultater i skole og arbeidsliv og levekår
generelt. Studiene kan utføres ved å koble
data fra helseregistre og andre nasjonale
registre.
• Videreutvikling av Kommunalt pasient- og
brukerregister: Når data fra helsestasjoner
og skolehelsetjenesten etter hvert skal rapporteres inn til Kommunalt pasient- og
brukerregister, bør det utvikles et sett med
standardiserte utviklingsmål fra helsestasjonene som inngår i rapporteringen.
• Implementering av ICD-11: Når spesialisthelsetjenesten går over til den nye diagnoseklassifikasjonen ICD-11, må det sørges
for at den nye autismediagnosen brukes
riktig. Dette innebærer at kodingen skal
omfatte symptomenes alvorlighetsgrad,
kognitiv fungering, språknivå, medisinske
og genetiske tilstander samt andre nevroutviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser,
jf. kapittel 3.1.5. Dette vil øke forskningsverdien av registerdata fra spesialisthelsetjenesten, fordi autismetilfellene vil bli mye
bedre karakterisert enn i dag.
• Kvalitetsregister for autisme: Det bør opprettes et kvalitetsregister for å måle effekter av tiltak i barnehagealder, med spesiell
vekt på EIBI eller tilsvarende tidlige og
intensive intervensjoner for førskolebarn
med autisme. Det svenske kvalitetsregisteret, HabQ, kan være en modell for hvordan
et slikt register skal se ut, jf. kapittel 4.1.
Hvis dette skal bli vellykket må alle helseforetak delta. Et kvalitetsregister kan even-

•

•

•

tuelt kobles til den eksisterende Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS),
som også inngår i Kommunalt pasient- og
brukerregister. IPLOS-data har blitt samlet
inn fra kommunene siden 2007. IPLOS
utgjør et omfattende sett data om funksjonsnivå, ernæringsstatus, omsorgsbehov,
hvilke kommunale tjenester som mottas,
individuell plan, koordinator, legemiddelgjennomgang, tannhelsekontroller med
mer. Så vidt utvalget vet, har IPLOS-data
ikke tidligere vært brukt til forskning på
utvalgets grupper. Her ligger en uutnyttet
ressurs som kan brukes både til forskning
på EIBI og til andre typer kvalitetsmålinger.
Kvalitetsundersøkelser av utredninger og
diagnostikk: For tourette og autisme er det
behov for grundige undersøkelser. Når det
gjelder autisme, bør det gjøres grundigere
undersøkelser for å finne ut hvorfor de
fylkesvise variasjonene i andeler med diagnosen er så store. Dette fordrer større
utvalg fra hvert fylke enn den undersøkelsen som det rapporteres fra i kapittel 3.4.
For tourette er det også behov for slike
undersøkelser, da det aldri er utført undersøkelser av utredning og diagnostikk av
tourette i Norge. Det bør også undersøkes
hvordan psykiske tilleggslidelser utredes
og behandles hos personer med tourette.
Kvalitetsregister for tourette: Det bør opprettes et kvalitetsregister for å måle effekter av både medikamentelle og ikke-medikamentelle behandlingstiltak ved tourette
for å kunne evaluere langtidseffekt. Et kvalitetsregister kan også brukes til å kartlegge utredning og behandling av andre
psykiske lidelser hos personer med
tourette.
Effekter av behandling av tourette: Det bør
utføres studier av ticskontrollerende trening og medikamentell behandling av tics,
fortrinnsvis med sammenligningsgrupper
som ikke har fått behandling.
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Kapittel 9

Kapittel 9

Økonomiske og administrative konsekvenser
I mandatet er utvalget bedt om å vurdere de økonomiske og administrative konsekvensene av
utvalgets forslag til tiltak. Minst ett av utvalgets
forslag skal baseres på uendret ressursbruk.
Utvalgets anbefalinger er oppsummert i sammendraget i kapittel 2 og er nærmere beskrevet i
kapittel 8. Dette kapitlet gir en overordnet vurdering av økonomiske, administrative og andre konsekvenser av utvalgets forslag.
Utfordringene som er beskrevet i denne rapporten, viser at det er behov for systematisk styrking og videreutvikling av tjenestetilbudet til
utvalgets grupper og deres pårørende. Utvalgets
forslag vil samlet gi et løft for personer med
autisme og tourette og deres pårørende. Det gjelder både organisering av tjenestene, samhandling
mellom tjenesteytere, tilgang til aktuelle tjenester
og kompetanse hos ansatte i tjenestene.
Flere av utvalgets forslag til tiltak antas å ikke
medføre ekstra kostnader og kan løses innenfor
dagens budsjettrammer gjennom forbedringsarbeid og endret bruk av eksisterende ressurser.
Noen tiltak vil potensielt medføre samfunnsmessige gevinster og nyttevirkninger ved blant annet
økt tilknytning til samfunnet og mindre bruk av
ulike offentlige ytelser og tjenester blant utvalgets grupper. Utvalget anser også at flere av tiltakene vil bidra til større grad av inkludering og
redusere graden av utenforskap. Dette vil ha
positiv effekt på blant annet livskvalitet, helse og
mestring.
Flere av tiltakene vil medføre kostnader, både
økonomiske og administrative. Behov for ressursøkning kan være knyttet til oppstart og videre
drift av et tiltak. For flere av tiltakene er det vanskelig å anslå det konkrete ressursbehovet nå, og
det vil være behov for ytterligere beregninger.
Kostnader vil også ha sammenheng med bruk av
tjenestene og eventuelt en økning i bruk av disse.
Dette kan være vanskelig å forutse nå.
Utvalget har innhentet beregninger på noen av
tiltakene som foreslås, jf. vedlegg 4 og 5. Nærmere omtale av disse følger nedenfor sammen
med øvrige tiltak og utvalgets vurderinger.

9.1

Tilgrensende arbeid

I henhold til mandatet skal utvalget avgrense sitt
arbeid mot tre navngitte dokumenter og oppfølgingen av disse. Dette er det redegjort for i
kapittel 8.
Rettighetsutvalgets utredning, NOU 2016: 17
På lik linje, har flere forslag til tiltak som er aktuelle for personer med autisme og tourette.
Autisme- og touretteutvalget har løftet frem tre
tiltak som er av særlig betydning for utvalgets
grupper: rett til beslutningsstøtte, gratis rettshjelp
og vergemål. Det er også flere tiltak i stortingsmeldingen om tidlig innsats i barnehage og skole
(Meld. St. 6 (2019-2020)) som er relevante for
skoleelever med autisme eller tourette, og som
utvalget har omtalt. Disse tiltakene er: inkludering, tidlig innsats og kunnskapsbasert praksis,
støttesystemer i opplæringen, samarbeid mellom
ulike tjenester, veiledning og fagpersoner i skolen.
Blankholmutvalgets utredning, NOU 2018: 16
Det viktigste først, påpekte blant annet at prioriteringskriterier i kommunal helse- og omsorgstjeneste også bør fange opp fysisk, psykisk og
sosial mestring. Autisme- og touretteutvalget
anser også at det bør være et mål at brukeren
skal mestre sin hverdag, og at det tilrettelegges
for dette.
De økonomiske og administrative konsekvensene av ovennevnte tiltak omtales ikke nærmere i
dette kapitlet, da de er redegjort for i de aktuelle
dokumentene.

9.2

Oppfyllelse av eksisterende
rettigheter

Det finnes en rekke normerende produkter som
skal sikre at brukergruppens behov blir møtt, og
at lovfestede rettigheter blir oppfylt. Det er et
ledelsesansvar at tjenestene er forsvarlige og likeverdige. Utvalget anbefaler at statlige tilsynsorganer skal prioritere tjenester til personer med
autisme og tourette i fremtidige tilsyn. Slike tilsyn
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forventes å kunne gjennomføres innenfor de ressursene tilsynsmyndighetene har til disposisjon.
Utvalget påpeker at systematiske undersøkelser,
slik som Folkehelseinstituttets nasjonale brukerundersøkelser, kan bidra til å styrke kunnskapen om muligheten for brukermedvirkning
samt være viktig som beslutningsgrunnlag for
utforming av tjenester. Utvalget legger til grunn at
slike undersøkelser kan gjøres innenfor gjeldende
ressursbruk. Utvalget fremhever også at etablerte
brukerutvalg samt brukerorganisasjonene og erfaringskonsulenter kan bidra til økt grad av medvirkning og erfaringsutveksling på individ- og
systemnivå. Det kan også bidra til en systematisk
ivaretagelse av brukeres og pårørendes erfaringer. Ansettelse eller en annen form for tilknytning
av erfaringskonsulenter vil medføre økte lønnsog administrasjonskostnader for den aktuelle tjenesten hvor konsulenten tilknyttes. Brukerutvalg
og benyttelse av brukerorganisasjonenes kompetanse og erfaringer forutsettes gjennomført
innenfor dagens forvaltning.

9.3

Mestring og selvbestemmelse

Mestring og selvbestemmelse fører til økt livskvalitet og bedre helse. For å øke forutsetningene for
selvbestemmelse og mestring foreslår utvalget
økt satsing på lærings- og mestringstilbud. Utvalget
anbefaler at organisering og ansvar for slike tilbud
skal inngå i samarbeidsavtalene mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Dette antas å
kunne gjennomføres med eksisterende ressurser.
Utvalget har påpekt behovet for større grad av
brukerstyring for utvalgets grupper for økte
muligheter for deltagelse i samfunnet og mestring av dagliglivets aktiviteter. Utvalget anbefaler
at utvalget som utreder BPA-ordningen, særskilt
vurderer behovene for praktisk bistand til personer med autisme og tourette på ulike livsområder i sitt arbeid. Utvalget har innhentet en beregning av kostnader knyttet til at flere med autisme
og tourette kan benytte BPA. Utregningen er
basert på at dette er en rettighetsbasert ordning,
og at økt bruk av BPA for gruppen samtidig vil
redusere behovet for andre tjenester og for noen
komme i tillegg til andre tjenester. Det er beregnet at kostnaden per BPA-bruker er 766 000
2018-kroner per år. Dette er billigere enn andre
hjemmetjenester med samme tjenestenivå. Dette
er avhengig av hvor effektivt1 tjenesten gis. Ved
at BPA eventuelt erstatter andre hjemmetjenester, anslås det i kostnadsberegningene som
er blitt utført på vegne av utvalget, at man vil

spare 308 000 2018-kroner per bruker per år forutsatt at man har BPA 32,6 timer i uken. Kostnadsberegningen anslår at ved en økning av brukere på 10 prosent, og hvor BPA samtidig erstatter hjemmetjenester for to av tre brukere, vil tiltaket koste 4,7 millioner kroner. BPA er altså
dyrt per bruker, men når man erstatter andre tjenester med BPA, blir det billigere. En organisering av tjenesten som BPA antas også å gi økt
effektivitet.
En forutsetning for mestring og selvbestemmelse er evnen til å kommunisere. Utvalget foreslår at retten til bruk av alternativ kommunikasjon
også må gjelde i helse- og omsorgstjenestene. Tiltaket forutsettes gjennomført innenfor gjeldende
ressurser.

9.4

Tilgang og kvalitet

Kvalitet i tjenestene kjennetegnes blant annet ved
at tjenestene er virkningsfulle, trygge, sikre, tilgjengelige, og at tilgjengelige ressurser utnyttes.
For å sikre tilgang og kvalitet for utvalgets grupper foreslår utvalget flere tiltak, som etter utvalgets vurdering vil føre til små eller ingen direkte
økonomiske konsekvenser, men som vil ha administrative konsekvenser i en kortere eller lengre
periode. Samtidig antas tiltakene å være produktivitetsfremmende. Dette omfatter forslagene om at
utvalgets grupper inkluderes i oversikten over tilstander i prioriteringsveilederen for psykisk helsevern for voksne, og utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer for utredning, diagnostikk og
behandling for autisme og tourette. Utvalget foreslår også at tics og tourette omtales i den nasjonale faglige retningslinjen for helsestasjons- og
skolehelsetjenesten. Ovennevnte tiltak forutsettes
gjennomført innenfor aktuelle ansvarlige enheters
stillingsrammer og ressurser.
For å sikre rett til helsehjelp for personer med
tourette anbefaler utvalget at kriteriene for refusjon av utlegg til medikamenter som er anbefalt i
internasjonale faglige retningslinjer, gjennomgås,
og at slike medisiner gjøres tilgjengelig for alle
personer med tourette. Det er ikke utført en
beregning av hva eventuelle endringer på refusjonsreglene vil koste.
Ticskontrollerende trening er førstevalget ved
behandling av tics. Utvalget foreslår at alle med
tourette skal ha tilgang til slik ikke-medikamentell
1

Tjenestenes effektivitet beregnes ut fra hvor stor del av
hver time som faktisk brukes på tjenesteyting, såkalt
ansikt-til-ansikt-tid.
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behandling. Utvalget har fått gjennomført en
beregning av kostnader for innføring av en aktuell
behandling av tourette, Habit Reversal Training
(HRT), for barn. Et slikt behandlingsløp er anslått
å koste det offentlige 7920 kroner per barn. Med
reisekostnader og tid for pårørende iberegnet er
det beregnet at kostnaden vil være 21 744 kroner
per barn per år. Den offentlige kostnaden ved at
alle som har behov for det, får HRT, inkludert
dem som får behandling i dag, er anslått til 7,1 millioner kroner for det første året og deretter 2,4
millioner kroner påfølgende år. Utvalget antar at
kostnader for samme behandling for voksne med
tourette blir lavere, siden man her unngår tid og
reisekostnader for pårørende. Hvorvidt HRT er
samfunnsøkonomisk lønnsomt, avhenger av langtidseffekten av behandlingen.
Foreldreveiledning er et forebyggende og
behandlende tiltak som kan være aktuelt for
mange pårørende til barn med autisme og
tourette. Utvalget anbefaler at foreldreveiledning
omtales i nasjonale faglige retningslinjer for
autisme og tourette. Videre anbefaler utvalget at
spesialisthelsetjenesten skal tilby foreldreveiledningsprogrammer tilpasset utvalgets brukergrupper. Dette forutsettes gjennomført innenfor
gjeldende økonomiske og forvaltningsmessige
rammer. Mange foreldre til barn med autisme og
tourette har behov for veiledning og opplæring i
hjemmet for å kunne håndtere hverdagslige problemstillinger som søvn, atferdsproblematikk
mv. Utvalget anbefaler at ansvarsfordelingen og
samarbeid om slik ambulant foreldreveiledning
beskrives i samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak. Utvalget har fått kostnadsestimert tilgang til ambulant foreldreveiledning i
kommunene. Basert på et gjennomført ambulant
veiledningsprosjekt i en bydel i Oslo og ordninger for foreldrestøtte i kommuner er det estimert
at det vil koste 61 500 kroner per familie per år.
Familieveiledning i kommunal regi vil føre til
utfordringer, særlig for små kommuner. Utvalget
mener likevel det vil være til stor hjelp for
mange.
For å sørge for at barn som får diagnosen
autisme før fem års alder, får tilgang på nødvendig helsehjelp, anbefaler utvalget at alle barn
med autisme skal ha tilgang på tidlig intensiv
opplæring. Slik opplæring er individuelt tilpasset
og kan innbefatte trening på sosiale ferdigheter,
kommunikasjon, lek, skoleforberedende aktiviteter mv. Opplæring foregår over minst to år og
innbefatter både helsepersonell, barnehageansatte og foreldre. Tiltaket forutsetter både en
sterkere samordning av helse-, barnehage- og
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opplæringslovgivingen for å sikre slik hjelp og
økte ressurser for at flere barn skal få tilgang på
aktuell opplæring. Utvalget anbefaler derfor at
det foretas en gjennomgang av aktuelt lovverk
for å sikre tilgangen til slik opplæring i barnehagen. Utvalget har innhentet en beregning av
kostnader forbundet med et tilbud om EIBI, som
er et slikt tidlig intensivt tiltak. Analysen påpeker
at det er usikkerhet knyttet til kostnadsestimatene, da de baserer seg på en kjede av forutsetninger. Videre får flere brukere allerede i dag
EIBI eller liknende behandling. Det er ikke
utført anslag på merkostnaden ved innføring av
EIBI, men i kostnadsanalysen utvalget har fått
utført om behandlingen er det antydet at halvparten eller mer av dagens ressursbruk på området kan tilveiebringes for å gjennomføre tiltaket.
Utrulling av EIBI vil imidlertid medføre en betydelig økning i offentlige utgifter. Totale kostnader for et behandlingsforløp med EIBI er anslått
til ca. 1 millioner kroner per barn for opplæringsog veilederkostnader og ca. 1,3 millioner kroner
per barn når ressurser i barnehage og for pårørende er inkludert. Total samfunnsøkonomisk
kostnad er anslått å være 147–167 millioner kroner i året, 654 000 kroner per pasient per år.
Flere personer med autisme og tourette har
redusert evne til å søke hjelp hos ulike tjenester,
herunder helsetjenester. Samtidig har gruppene
et stort omfang av helseutfordringer som gjør at
mangelfull oppfølging kan få store konsekvenser.
Ved å innføre tilbud om årlig konsultasjon i spesialisthelsetjenesten for den enkelte mener utvalget at terskelen for kontakt med helsetjenesten
vil senkes. Dette vil gi en sammenheng i oppfølgingen som flere i dag ikke har eller benytter
seg av. Årlige kontroller vil kunne bidra til at
flere får nødvendig bistand både når det gjelder
primærdiagnosen og andre forhold, slik som
somatiske og psykiske vansker. Utvalget antar at
dette vil bedre livskvaliteten hos gruppene.
Beregninger utvalget har fått utført, viser at tiltaket vil koste 27 millioner kroner i året. Dette er
beregnet ut fra at antallet konsultasjoner vil stige
fra dagens estimat på 48 000 årlige konsultasjoner til 72 000 årlige konsultasjoner. Kostnader
per konsultasjon basert på innsatsstyrt finansiering er også inkludert i kostnadsanslaget.
Utvalget ser behovet for at helseforetakene
kan tilby døgnplasser for personer med sammensatte vansker, inkludert utagerende pasienter med
autisme og tourette. I dag finnes et slikt tilbud i
begrenset grad. Tiltaket er ikke kostnadsberegnet, men forutsettes både å ha økonomiske og
administrative konsekvenser.
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Ved store omsorgsoppgaver for barn kan foreldre få dekket kostnader, innsats og tapte
arbeidsinntekter gjennom ulike støtteordninger.
Det er viktig at foreldre får informasjon om ordninger de kan ha krav på. Utvalget anbefaler at
retten til omsorgspenger gjennomgås for å sikre
at foreldre til barn med tourette får rett til utvidet
antall omsorgsdager, og at de som har diagnosen,
får automatisk godkjenning av grunnstønad. Utvidelse av ordningen med opplæringspenger til å
omfatte kurs som avholdes av brukerorganisasjonene i samarbeid med det offentlige, vil øke
muligheten for deltagelse på flere av brukerorganisasjonenes kurs og styrke kunnskapen hos foreldrene. Det vil også anerkjenne brukerorganisasjonenes tilbud som verdifulle tillegg til det offentlige. Forslagene vil føre til økte offentlige kostnader.
Mange med autisme og tourette tar høyere
utdanning. For flere er det behov for ulike tilretteleggingstiltak og tilpasninger. Lærestedene skal
legge til rette for studenter med ulike funksjonsnedsettelser. For å styrke lik tilgang på tilretteleggingsmuligheter under studieløpet anbefaler
utvalget at tilretteleggingstjenestene ved studiestedene skal styrkes, samt at innholdet i og organiseringen av slike tjenester blir konkretisert i
form av en veileder. Utvalget anbefaler også at
mentorordningen ved ulike studiesteder skal tilbys
alle studenter med behov, uavhengig av om utdanningen gjennomføres som følge av et tiltak i NAV
eller ikke. I dag er dette en ordning som kun gis
studenter på tiltak via NAV. Utvalget legger til
grunn at tiltakene vil øke tiden som brukes på den
enkelte student. Kvaliteten på tilbudene antas
også å bedres. Utvalget mener at anbefalingene vil
kunne bidra til større grad av mestring og inkludering og øke forutsetningene for gjennomføring
av studieløpet. Det er en forventet nytteeffekt av
at personer med autisme og tourette utdanner seg
og øker sin formelle kompetanse og dermed sin
attraktivitet på jobbmarkedet. Utvalget legger til
grunn at styrking av tilretteleggingstjenesten og
utvidelse av mentorordningen vil kreve ressursøkning, i form av økte kostnader ved frikjøp av
flere medstudenter eller ansatte ved studiestedet
og for kompetansehevingstiltak for mentorene.
Utarbeidelse av en veileder forutsettes gjennomført innenfor eksisterende administrative og økonomiske rammer.
Flere personer med autisme og tourette står i
dag ufrivillig helt eller delvis utenfor arbeidsmarkedet. Dette kan skyldes manglende tilrettelegging, forståelse, kunnskap eller at vedkommende har en redusert arbeidsevne som ikke blir

identifisert eller benyttet. Det kan også skyldes
praktiske forhold, som manglende transportmuligheter til og fra et arbeidssted. Antallet personer med autisme og tourette som ikke har tilknytning til arbeidsmarkedet er ikke kjent, men utvalget antar at det er et uutnyttet potensial for både
samfunnet og den enkelte. Supported Employment-metoden har vist statistisk signifikante effekter over en lang tidsperiode, ifølge kostnadsberegninger utvalget har fått gjennomført. Jobbspesialister er en del av metoden og omfatter individuell og
sammensatt oppfølging av brukere som har behov
for tett oppfølging for å komme ut i arbeidslivet
og/eller beholde en jobb. Beregningene som er
blitt utført for utvalget, anslår at hvis man øker tilbudet med 10 prosent fra dagens nivå, tilsvarende
45 nye jobbspesialister, vil kostnaden utgjøre 39
millioner kroner per år. De 45 jobbspesialistene
forventes å kunne bistå mellom 540 og 900 brukere per år. Utvalget anbefaler at både jobbspesialister og mentorer på arbeidsplassen må ha
kunnskap om autisme og tourette for i større grad
å ha forståelse for den enkeltes behov og forutsetninger i en arbeidssituasjon. Forslaget vil kunne
medføre noe økt behov for ressurser, hvis man må
innhente slik kunnskap utenfor NAV. Utvalget
anbefaler også at det må være spesialtjenester med
kompetanse på nevroutviklingsforstyrrelser i NAV
i hvert fylke / hver region. Anbefalingen antas å
medføre både administrative og økonomiske konsekvenser. Utvalget anbefaler også at lønnstilskudd bør tilbys i større grad enn i dag til utvalgets
grupper. Dette vil bidra til å sikre flere tilgang til
arbeid samt at flere vil ha mulighet til å beholde
arbeidstilknytningen over tid. Tiltaket vil medføre
økte årlige offentlige merkostnader. De to ovennevnte tiltakene vil imidlertid også bidra til økt
inkludering og andre positive nyttevirkninger for
den enkelte. Dette vil føre til både samfunnsøkonomiske og budsjettøkonomiske gevinster.
Ordningene Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og
Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet
(VTO) anbefales også benyttet i større grad for å
bidra til økt arbeidsdeltakelse for målgruppen.
Det forutsettes at dette vil medføre behov for økte
ressurser. Virkningene av ovennevnte forslag for
brukerne er, foruten et arbeidsforhold, antatt å
være økt livskvalitet, kontroll over eget liv og en
følelse av nytte. Dette er verdier som ikke kan
beregnes, men som er viktige aspekter for den
enkelte. En økning i arbeidsdeltagelse vil også
føre til økt verdiskaping i samfunnet.
Fritidsaktiviteter er vesentlig for en aktiv og
meningsfull hverdag for de fleste. Mange blant
utvalgets grupper kan delta i ordinære fritidsakti-
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viteter, mens andre har behov for tilrettelagt aktivitet. For å sikre tilgang til fritidsaktiviteter for
utvalgets grupper anbefaler utvalget at det opprettes en ordning med øremerkede midler for
kommunen. Dette vil øke kvaliteten og tilgangen
på tilbudet til personer med autisme og tourette.
Tiltaket vil kreve nye ressurser.

9.5

Organisering og ansvar

For å sikre at personer med autisme og tourette i
større grad får tilgang til nødvendig helsehjelp i
spesialisthelsetjenesten og tverrfaglig kompetanse,
anbefaler utvalget etablering av enheter for nevroutviklingsforstyrrelser i spesialisthelsetjenesten i alle
helseforetak. Dette anses som viktig for å sikre en
hensiktsmessig og ressurseffektiv organisering av
tjenester for utvalgets grupper samt sikre tilstrekkelig kompetanse og en sammenheng i tilbudet for
den enkelte. Enhetene skal ha ansvar for utredning, diagnostisering, behandling og oppfølging/
habilitering. Utvalget legger konkrete kriterier for
tilbudet til grunn, slik som kompetansesammensetning og samarbeid med aktuelle instanser i og
utenfor helsesektoren. I kostnadsanalysen som har
blitt utført av tiltaket, er det foretatt en kvalitativ
beskrivelse, idet det har vært vanskelig å tallfeste
utgiftene. Det forutsettes imidlertid i utregningen
at det vil tilkomme en ukjent kostnad ved å omorganisere til en ny praksis. I beregningen som er
utført, anføres det at tiltaket kan føre til mindre
fleksible behandlere ved at man må forholde seg til
en større gruppe i enheten. Samtidig forventes kvaliteten på utredningene å bli bedret. Det antas at
organiseringen vil være produktivitetsfremmende,
slik at flere kan få helsehjelp.
Kommunene har ansvar for å følge opp personer med ulike behov og plikt til å tilby bestemte
tjenester og tiltak. Kommunene kan organisere
dette slik de selv ønsker. For mange brukere og
pårørende kan det være utfordrende å finne frem
til rett tjeneste og å få gode nok tjenester. Teamorganiserte tjenester i kommunen er under
utprøving noen steder. Dette kan bidra til større
grad av systematisk samhandling og koordinering av tjenester. Siden mange personer med
autisme og tourette har behov for bistand fra
ulike tjenesteytere, anser utvalget at slik tverrfaglig oppfølging er gunstig for gruppene. Utvalget
anbefaler derfor at de inkluderes i målgruppen
ved eventuell videre utprøving og implementering i kommunene. Kommunale habiliteringstjenester som yter tjenester til personer med
autisme og tourette, bør være tverrfaglig sam-
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mensatt og arbeide ambulant. For å sikre påkrevet
kompetanse og samarbeid i den kommunale
habiliteringstjenesten anbefaler utvalget at
ansvarsfordeling og samarbeid mellom primærog spesialisthelsetjenesten tydeliggjøres i en samarbeidsavtale. Innholdet i det kommunale habiliteringstilbudet til gruppene anbefales nærmere
beskrevet i nasjonale faglige retningslinjer for
autisme og tourette. Anbefalingene vil medføre
administrative kostnader som forventes ivaretatt
ved omdisponering av ressurser innenfor gjeldende rammer. Tiltakene antas også å ha ressursbesparende effekter i form av tettere samarbeid
og koordinering, samtidig som det vil kunne medføre kostnader i form av videre utprøving og
implementering av teamorganiserte tjenester.

9.6

Samhandling og sammenheng

Systematisk styring og samhandling mellom tjenester bidrar til koordinerte og helhetlige tjenester for den enkelte. Dette er spesielt viktig for personer som har sammensatte problemer med
behov for langvarig oppfølging, slik som flere i
utvalgets grupper. Utvalget har pekt på viktigheten av sømløse overganger mellom nivåer og
tjenester. I forbindelse med overganger ved ulike
livsfaser er det behov for samhandling mellom
forvaltningsnivåer i helsesektoren og mellom
ulike sektorer. Utvalget anbefaler at nasjonal faglig retningslinje skal beskrive praksis for gode
overganger. Det forutsettes at dette løses innenfor
dagens forvaltning og ressursramme.
Pakkeforløp er et pasientforløp som setter
rammer for et forløp i form av tid, ansvar og rettigheter. Det skal bidra til bedre behandling og oppfølging. Det er ikke alle i utvalgets målgrupper
som omfattes av det generiske pakkeforløpet for
psykisk helsevern. Utvalget foreslår at dette
pakkeforløpet bør inkludere alle i utvalgets grupper, også personer som er til behandling og oppfølging i habiliteringstjenesten. Utvalgets forslag
omfatter altså ikke utvikling av et nytt pakkeforløp, men en utvidelse av et eksisterende pakkeforløp. Pakkeforløp for utvalgets grupper antas å
gi bedre utnyttelse av ressursene og vil bidra til
forutsigbare forløp og likeverdige tjenester for
alle med autisme og tourette. Utvalget har fått
gjennomført en beregning av kostnader for pakkeforløp hvor det er sett på kostnader for å utvikle
og drifte et pakkeforløp. Kostnadsberegningene
som er utført, legger blant annet til grunn et økt
antall forløpskoordinatorer i helseforetakene og
koordineringsenheter i kommunene. Det er anført
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at pakkeforløp har lave kostnader per bruker, men
omfatter mange personer. Det er beregnet at
pakkeforløp vil koste 58 millioner kroner per år.
Utarbeidelse av pakkeforløp må sees i sammenheng med nasjonale faglige retningslinjer.

9.7

Kompetanse og kunnskap

Kontakt og dialog med personer med autisme og
tourette må være basert på kunnskap, forståelse
og kompetanse om diagnosene og vanlige tilleggsvansker. For å bidra til å øke og opprettholde
kompetanse i kommunen anbefaler utvalget systematisk kompetanseheving av ansatte ved innføring av obligatoriske opplæringsprogram med
tilhørende kompetansekrav. Det foreslås at én
nettressurs skal dekke behov for basiskunnskap
om autisme og tourette hos ansatte i kommunale
tjenester. Videre anbefaler utvalget at det innføres
lovkrav om vernepleiere i kommunens helse- og
omsorgstjenester. Denne faggruppen har aktuell
kompetanse og ferdigheter for arbeid med utvalgets grupper. Utvalget legger til grunn at tiltakene
vil kreve ressursøkning.
Utvalget anbefaler at sentrale grunnutdanninger på universiteter og høgskoler innen helse- og
sosialfag bør inkludere undervisning i nevroutviklingsforstyrrelser, herunder autisme og
tourette. Videre anbefaler utvalget at sentrale
etter- og videreutdanninger også bør omfatte
undervisning om nevroutviklingsforstyrrelser. I
utregningen utvalget har fått gjennomført, påpekes det at dette ikke vil innebære noen direkte
kostnader. Det vil imidlertid kunne innebære
noen realøkonomiske kostnader ved at man inkluderer undervisning om ovennevnte temaer og
dermed antas å måtte redusere eller fjerne annet
innhold i dagens pensum. Dette er ikke en kostnad man kan tallfeste.
Et samlet utvalg anbefaler en omorganisering
av kompetansetjenestene for autisme og tourette i
spesialisthelsetjenesten. En fremtidig organisering skal ivareta livsløpsperspektivet for gruppene. Kompetanseutvikling, formidling, forsknings- og fagutviklingsaktivitet må fortsatt ivaretas. Utvalget legger til grunn at en omorganise-

ring skal sikre styringslinjer og forpliktende samarbeid mellom aktuelle tjenester i helsesektoren.
En omorganisering må også sikre nærhet til brukerne og bidra til styrket samarbeid med relevante aktører. Et samlet utvalg anbefaler at det
skal være regionale kompetansemiljøer for utvalgets grupper i fremtiden. Utvalget har imidlertid
delt seg i et flertall og et mindretall i spørsmålet
om hvordan man best kan organisere en fremtidig
kompetansetjeneste. Flertallet mener det fortsatt
er behov for en nasjonal kompetansetjeneste hvor
de fire regionale kompetansemiljøene tilknyttes
på egnet måte for å styrke samarbeidet mellom
nasjonalt og regionalt nivå. Flertallet anbefaler
derfor at det opprettholdes en nasjonal kompetansetjeneste, men med endret organisering fra
dagens nasjonale løsning. Mindretallet anbefaler
at de fire regionale kompetansemiljøene videreutvikles og styrkes uten en nasjonal overbygning,
og at kompetansemiljøene bør samordnes med
andre kompetansetjenester med tilgrensende
arbeidsområder. Ingen av de to anbefalingene
innebærer ny geografisk plassering av tjenester.
Utregningen utvalget har fått gjennomført, påpeker at kostnader ved omorganiseringer ofte er forbundet med redusert produktivitet i virksomheten i form av tid som må avsettes til omorganiseringen samt påvirkning på den enkelte arbeidstager som kan medføre noe lavere produktivitet
en periode. En økning i produktivitet vil komme
etter at omorganiseringen er ferdigstilt. Begge
forslagene omfatter en styrking av ressursene i
forhold til dagens organisering og vil derfor medføre økte kostnader.
Forskning er vesentlig for å sikre fagutvikling
og videreutvikling av tilbud til utvalgets grupper.
Utvalget anbefaler at forskningsinnsatsen på både
autisme og tourette økes på flere områder. Ressurser til en mer målrettet og systematisk forskning rettet mot utvalgets grupper forventes å delvis kunne dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer gjennom en omdisponering av budsjettmidler. Utvalget anbefaler også at det opprettes et
kvalitetsregister og et forskningsnettverk for hver av
diagnosene. Utvalget legger til grunn at etablering og drift av et kvalitetsregister og et forskningsnettverk vil kreve ressursøkning.
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Møteoversikt for Autisme- og touretteutvalget 2018–2019

Utvalgsmøter

Møte 3

Møte 1

18. oktober 2018 avholdt utvalget møte med
hovedtema «Rammebetingelser og tilgrensende
arbeid». Møtet fant sted i Oslo.

20. august 2018 avholdt utvalget møte hvor mandatet ble gjennomgått og det ble lagt planer for
det videre arbeid. Statsråd Åse Michaelsen deltok
innledningsvis og ga en kort orientering om bakgrunnen for utvalgsarbeidet. Møtet fant sted i
Oslo.
Møte 2
17. og 18. september 2018 avholdt utvalget møte
med hovedtema «Tjenestetilbudet og livsløpet fra
et lokalt perspektiv». Møtet fant sted i Bodø.
Innledere var, i tillegg til utvalgsmedlemmers
foredrag om egne spesialområder:
– Marit Flataker Botn, Autismeforeningen i
Norge Nordland
– Linda Kristin Jensen Horn, Norsk Tourette
Forening Nordland
– Prosjektleder Tarald Sæstad, Nordlandssykehuset
– Psykologspesialist Sidsel Romhus, Nordlandssykehuset
– Psykologspesialist Kristin Moldjord, Nordlandssykehuset
– Overlege Heidi S. Aasheim, Nordlandssykehuset
– Spesialvernepleier Marit Skaret, Nordlandssykehuset
– Enhetsleder Britt Karin Bakkefjell, HAVO,
Nordlandssykehuset
– Psykolog Heidi Almhaug, HAVO Nordlandssykehuset
– Avdelingsleder Mette Mula, Alstahaug kommune
– Leder Siv Nordøy, Alstahaug kommune
– Avdelingsleder Heidi Lund, Alstahaug kommune
– Folkehelsekoordinator Ingunn Stemland,
Alstahaug kommune
– Enhetsleder Truls Helge Didriksen, Alstahaug
kommune

Innledere var, i tillegg til utvalgsmedlemmers
foredrag:
– Seniorrådgiver, Kjersti Skarstad, Stiftelsen
SOR
– Administrerende direktør Osmund Kaldheim,
leder for NOU 2016: 17 På lik linje
I tillegg holdt to representanter fra Helse- og
omsorgsdepartementet foredrag om finansieringsordninger i helse- og omsorgssektoren.
Møte 4
19. november avholdt utvalget møte med hovedtema «Habilitering, barnevern og bolig». Møtet
fant sted i Oslo.
Innledere var:
– Advokat Magne Brun
– Seniorrådgiver Silje Øgård, Husbanken
– Seniorrådgiver Edle Holt, Husbanken
– Seksjonssjef Inger B. Trydal, Bydel Bjerke
– Familiekoordinator Cathrine Anskau, Bydel
Bjerke
– Koordinator/seniorrådgiver Dag Grøndahl
Marthinsen, NAV
– Psykologspesialist Nils-Øivind Offersnes, Oslo
universitetssykehus
– Avdelingsleder Nils Olav Aanonsen, Oslo
universitetssykehus
Møte 5
15. og 16. januar 2019 avholdt utvalget møte med
hovedtemaet «Opplæring, arbeid og overganger».
Møtet fant sted i Larvik og Horten.

184
Vedlegg 1

NOU 2020: 1
Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

Innledere var, i tillegg til utvalgsmedlemmers
foredrag:
– Avdelingsleder Tarjei Grimstad, Thor Heyerdahl videregående skole
– Avdelingsleder Trygve Olsen, Thor Heyerdahl
Videregående skole
– Leder, Kjersti Lekve, Oppfølgings- og
PP-tjenesten, Vestfold
– Fagleder Cathrine S. Granerød, Oppfølgingsog PP-tjenesten, Vestfold
– Veileder Margret Kristin Dyrholm, Universitetet i Agder
– Veileder Håkon Reinertsen, Universitetet i
Agder
– Veileder Marit Gunn Tveit, Universitetet i
Agder
– Avdelingsleder Maria Synnøve Roland Eriksen,
NAV Sandefjord
– Fagrådgiver Anita Hellehaven, NAV
– Avdelingsleder Susanne Fauskanger, Fønix
– Spesialrådgiver, Anders Johansen, Glenne
regionale senter for autisme
– Leder, Arne T. Gulbrandsen, Glenne regionale
senter for autisme
– Ordfører Petter Schou, utvalgsmedlem NOU
2018: 16 Det viktigste først
– Forsker Mari Vaage Wang, medlem i Ekspertutvalget for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

–
–
–
–

Fagansvarlig Anne-Stine Meltzer, N-BUP og
klinikksjef Nic Waals Institutt
Atferdsterapeut Eli Marte Rusten, SPISS
Psykologspesialist Torun Vatne, Frambu
kompetansesenter for sjeldne diagnoser
Konsulent Rita Johnsen, Hemsedal kommune

Møte 8
4. juni 2019 avholdt utvalget internt møte. Møtet
fant sted i Oslo.
Møte 9
19. og 20. august 2019 avholdt utvalget internt
møte, med deltema «Behandling og tiltak for
voksne med autisme». Møtet fant sted i Oslo.
Innledere var:
– Stian Orm, Autismekonsult
– Vernepleier, dosent Jon Arne Løkke, Høgskolen i Østfold
Møte 10
16. og 17. september 2019 avholdt utvalget internt
møte. Møtet fant sted på Gardermoen.
Møte 11

Møte 6

10. oktober 2019 avholdt utvalget internt møte.
Møtet fant sted i Oslo.

5. mars 2019 avholdt utvalget møte med hovedtemaet «Pasientforløp og tidlig intervensjon».
Møtet fant sted i Bergen.

Møte 12

Innledere var:
– PPT-leder og assisterende skolesjef, Jogeir
Sognnæs, Fjell kommune
– Fagleder Janne Mari Akselsen, Autismeteamet
BUPA, Helse Stavanger
– Psykologspesialist Ester Marie Stones Espeset,
Helse Fonna
– Psykologspesialist Bjarne Hansen, Haukeland
universitetssykehus
Møte 7
9. og 10. april 2019 avholdt utvalget møte med
hovedtemaet «Samhandling og virkemidler».
Møtet fant sted i Asker.
Innledere var, i tillegg til utvalgsmedlemmers
foredrag:
– Prosjektleder Liv Tveito, Helsedirektoratet

29. oktober 2019 avholdt utvalget internt møte.
Møtet fant sted i Oslo.

Utvalgsleder, utvalgsmedlemmer og/eller
utvalgets sekretariat har deltatt ved følgende
møter, samlinger og besøk:
Bruker- og pårørendeorganisasjoner
Foreningen Spekteret
Møte med ledelsen i foreningen 9. oktober 2018.
Innledning om utvalgets arbeid for en gruppe
medlemmer 19. mars 2019. Møte med ledelsen i
foreningen 26. september 2019.
Norsk Tourette Forening
Innledning om utvalgets arbeid for samling for
unge voksne 13. oktober 2018. Innledning om
utvalgets arbeid for samling for voksne 24. novem-
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ber 2018. Møte med NTFs fagråd 18. mars 2019.
Innledning om utvalgets arbeid for NTFs landsstyre 30. august 2019.
Autismeforeningen i Norge
Innledning om utvalgets arbeid på ledermøte
10. november 2018. Møte med representanter for
Ressursgruppen for voksne 12. november 2018.
Møte med foreningens fylkeslag i Finnmark
4. februar 2019. Innledning om utvalgets arbeid
for Autismeforeningens landsstyre 13. september
2019.
Andre brukerorganisasjoner.
Møte med ADHD Norge v/generalsekretærer Gry
Lunde, fagsjef Nina Holmen, faglig rådgiver
Monika Nordli 31. januar 2019.
Møte med Foreldre AS v/Maria Ramberg,
Benjamin Husstad-Nedberg og Nils Fredrik
Hansen 31. januar 2019.
Møte med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon v/juridisk rådgiver Atle Larsen 10. september
2019.
Profesjonsorganisasjoner
Møte med Norsk Psykologforening v/ fagsjef Åste
Herheim, spesialrådgiver Siv Engebråten, samt
medlemmer av fagutvalget for habiliteringspsykologi v/psykologspesialist Sidsel Romhus og psykologspesialist Nils-Øivind Offersnes 10. desember 2018. Møte med Norsk Psykologforening v/
fagsjef Åste Herheim, spesialrådgiver Siv Engebråten og medlem av fagutvalget for habiliteringspsykologi v/psykologspesialist Tonje Elgsås
17. juni 2019.
Innledning om utvalgets arbeid for Norsk
Barnenevrologisk forening 25. mars 2019.
Møte med Allmennlegeforeningen v/leder
Marte Kvittum Tangen 14. oktober 2019.
Møte med Landsgruppen av helsesykepleiere
(LaH) i Norsk Sykepleierforbund v/leder Ann
Karin Swang 16. oktober 2019.
Fagmiljøer, tjenester og forvaltningsorgan.
Møte med OBOS v/prosjektsjef Carl Christian
Birkeland 30. oktober 2018.
Møte med Helseetaten i Oslo kommune v/prosjektleder Hanne Kolterud Skiaker og spesialkonsulent Anne Brit Haug 5. november 2018.
Møte med Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) v/

185
Vedlegg 1

seksjonsleder Terje Nærland, psykologspesialist
Sissel Helverschou, overlege Kristin A. Bakke,
spesialpedagog Michael B. Lensing, psykologspesialist Egil Midtlyng, spesialpedagog Anett
Kaale, barne- og ungdomspsykiater Berit Hjelde
Hansen 6. november 2018. Det ble også avholdt et
møte 12. desember 2018 m/ Sissel Helverschou
og 22. januar 2019 m/ overlege Kristin A. Bakke,
Terje Midtlyng, Sissel Helverschou og Michael B.
Lensing. På et møte 8. oktober 2019 deltok
seksjonsleder Martin Aker, leder Stein Are
Aksnes (NKSD), Sissel Helverschou, Kristin A.
Bakke, Terje Nærland, Michael B. Lensing og
Egil Midtlyng. Utvalgsleder har også holdt en innledning om utvalgets arbeid ved NevSoms Gardermoenmøtet 5. mai 2019.
Møte med Nordvoll skole i Oslo v/rektor John
Johansen og assisterende rektor Lene Simenstad
12. november 2018 og et møte med kompetanseteamet v/ Kristin Hurlen-Skau, Inger Lamache og
Ellen Gjesti 21. januar 2019.
Møte med avdeling for PPT og spesialskoler i
Utdanningsetaten i Oslo kommune v/avdelingsdirektør Walter Frøyen 3. desember 2018.
Møte med Senter for fagutvikling og forskning,
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester,
Almas hus v/fagkonsulent Sigrid Aketun
17. desember 2018.
Møte med Abloom v/leder Faridah Nabaggala
og Eszter Vuojala 18. desember 2018.
Møte med Stiftelsen Radarveien v/fagkonsulent Wenche Emblem 19. desember 2018.
Møte med Oslo universitetssykehus, Spesialseksjonen for barn og unge v/enhetsleder/psykologspesialist Anne Falsen, psykologspesialistene
Mona Saugstad, Ruth Elisabeth Hypher, Nina
Iversen og spesialpedagog Ingrid Kindt 22. januar
2019.
Videokonferanse med Statped Øst v/avdelingsledere Aud Bredesen, Heidi Enger og Asgerd Eide
31. januar 2019. Møte med Statped Vest v/seniorrådgiverne Eldrid Hodneland Rasmussen, Anita
Sande, Karin Engan Laberg, Anne Erica Bratlie,
Silje H. Hjørnevik og Anne Moen 4. mars 2019.
Møte med Regionalt fagmiljø for autisme,
ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU)
Midt-Norge v/senterleder Odd Sverre Westbye,
universitetslektor Bjørg Neset, universitetslektor
Marit S. Skrove, førsteamanuensis Anne Lise
Høyland og fagkoordinator/prosjektleder Hege
Ramsøy-Halle 4. februar 2019.
Møte med Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) v/faglig rådgiver Siri
Bjaarstad 4. februar 2019.

186
Vedlegg 1

NOU 2020: 1
Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

Møte med Universell v/seniorrådgiver Elinor
Jeanette Olaussen 4. februar 2019.
Møte med Nasjonalt senter for e-helseforskning
v/avdelingsleder Anne Torill Nordsletta og
seniorforsker Marianne V. Trondsen 6. februar
2019.
Møte med Regional seksjon for psykiatri,
utviklingshemming/autisme (PUA) v/enhetsleder/forsker Trine Lise Bakken og seksjonsleder
Anne Kari Rudi 11. februar 2019.
Møte med Pasient- og brukerombudet for Oslo
og Akershus, v/teamleder Oddvar T. Faltin og
spesialkonsulent Ellen Fabillar 26. februar 2019.
Møte med Regionalt fagmiljø for autisme,
ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, Helse
Vest 4. mars 2019 v/seksjonsleder Unni Sagstad,
lege Heike Eichele, assisterende klinikkdirektør
Kronstad DPS Stig-Arthur Didriksen, psykolog
Svanhild Hansen og psykologspesialist Gunn
Iversen.
Møte med Byombudet i Bergen v/rådgiver
Janicke Kilian 4. mars 2019.
Møte med Uloba v/generalsekretær Vibeke
Marøy Melstrøm, prosjektleder Mikrostyre Elin
Riise, pårørende og deltaker i prosjektet Helga
Bruun og senior kommunikasjonsrådgiver Hans
Hjellemo 2. april 2019.
Møte med Oslo Voksenopplæring v/rektor
Vigdis Brattfoss, spesialpedagog Lene Dåsvand
Aanning, spesialpedagog Randi Gunneng, spesialpedagog Laila Irén Kvist, undervisningsinspektør
Stine Indergård samt representanter for en samtalegruppe for kvinner med Aspergers syndrom
29. april 2019.
Møte med Samisk nasjonal kompetansetjeneste
– psykisk helsevern og rus (SANKS) v/ psykologspesialist Elisabeth Gerhardsen 7. mai 2019.
Møte med Stiftelsen Nordre Aasen Kapellveien
habiliteringssenter og OUS v/daglig leder Turid
Ommundsen, assisterende daglig leder Trine
Brunvand, psykologspesialist Kjersti Lohne, fagkonsulent Mari Østgaard, fagkonsulent Ellen
Crook, fagkonsulent Ingunn Midttun, overlege
Jakob Larsen ved Seksjon for barnenevrologi- og
habilitering og overlege/seksjonsleder Petra
Aden, barnenevrologi- og habilitering ved OUS,
avdeling Ullevål 23. mai 2019.
Møte med Avdeling for voksenhabilitering,
Ahus HF v/ overlege/avdelingsleder Eva Male
Davidsen og teamleder Jan Erik Østvik 24. mai
2019.

Møte med Nasjonal kompetansetjeneste for
læring og mestring v/ leder Siw Bratli og
kommunikasjonsrådgiver
Cecilia
Sønstebø
27. mai 2019.
Møte med Seksjon for barne- og ungdomshabilitering, Sykehuset Østfold HF v/ seksjonsleder
Kristin S. Breda 3. juni 2019.
Møte med Pedagogisk-psykologisk tjeneste og
Oppfølgingstjenesten (PPOT) i Ringerike/ Hole v/
leder Karl Petter Enderud og PP-rådgiver Heidi
Marie Høydal 12. juni 2019.
Møte med Helsedirektoratet ved seniorrådgiverne Sigrun Gjønnes, Astrid Hernes Kvalnes,
Midia Aminzadeh, Kari Aanjesen Dahle, Torhild
Torjussen Hovdal, Terese Opsahl Holte, PerChristian Wandås og Inger Huseby 12. juni 2019.
Møte med Samhandlingsavdelingen, Oslo Universitetssykehus HF v/ leder Kari Skredsvig og
spesialrådgiver Sigrun Skåland Brun 18. juni
2019.
Møte med Utdanningsdirektoratet v/seniorrådgiver Berit Holmlimo, jurist Arve Bjørndahl og
jurist Bhupinder Singh Bains 22. august 2019.
Møte med Enhet for Oppvekst og utdanning,
Asker kommune v/mellomleder Cathrine Kjærstad, miljøterapeut Christine Strand Simon og fagkoordinator Hege Amundsen 3. september 2019.
Møte med Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Helseregion Øst og Sør v/
direktør Arild Bjørndal 8. oktober 2019.
Møter med ressurspersoner
–
–
–
–
–
–
–

–
–

Professor Patricia Howlin, Institute of Psychiatry, King's College London 4. desember 2018.
Professor Siv Kvernmo, Universitetet i Tromsø
6. februar 2019.
Seksjonsleder Tarald Sæbø, Nordlandssykehuset (videokonferanse) 13. februar 2019.
Studieleder Leoul Mekonen, RBUP Helseregion Øst og Sør 26. februar 2019.
Professor emeritus, Nils Kaland 26. april 2019.
Psykologspesialist Anne Gro Innstrand 3. mai
2019.
Spesialpedagog Torill Bakke Andersen, tidligere rektor ved Signo skole og kompetansesenter 16. mai 2019.
AI arkitekt Hans Kristiansen 24. mai 2019.
Barne- og ungdomspsykiater Bouwe Cornelis
Strikwerda, Universitetssykehuset i NordNorge 12. september 2019.
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Andre
Møte med KS v/avdelingsdirektør Åsne Snåre,
fagleder Anne Gamme og spesialrådgiver Anne
Jensen 14. desember 2018.
Møte med Næringslivets Hovedorganisasjon
(NHO) v/prosjektleder Janne Krohn-Hansen og
seniorrådgiver Anne Cecilie Bentsen 10. januar
2019.
Møte med Opplæringslovutvalget v/utvalgsleder Jon Christian Fløysvik Nordrum, sekretariatsleder Cathrine Børnes og utvalgssekretær
Gro Hexeberg Dahl 21. mars 2019.
Møte med Universitets- og høyskolelovutvalget
v/utvalgsleder Helga Aune, sekretariatsleder
Therese Sofie Aasen og utvalgssekretær Irene
Tveite-Strand 30. august 2019.
Innspillskonferanser
Utvalget gjennomførte vinteren 2018/2019 konferanser i de fire helseregionene med brukere,
pårørende og representanter fra ulike fagmiljøer,
for å høre deres erfaringer og drøfte mulige forbedringer av tjenestene. For å legge til rette for
brukere som ikke selv kunne delta og sørge for at
så mange som mulig skulle få anledning til å følge
møtene, ble konferansene i Oslo, Trondheim og
Bergen streamet på utvalgets nettsider og senere
lagt ut i opptak. Konferansen i Tromsø var en
videokonferanse hvor fagmiljø og brukere deltok
fra ulike deler av helseregionen.
De tre konferansene som ble streamet besto
av to deler, en med fagpersoner og en med brukere/pårørende. Tromsøkonferansen var felles
for brukere, pårørende og fagpersoner. Konferansene ble innledet av flere foredragsholdere om
diverse tema. Deretter fulgte gruppearbeid om
ulike relevante tema for utvalgets mandat.
Gruppearbeidet ble presentert i plenum på slutten
av konferansen.
Oslo-konferansen 6. desember 2018
Innledere var:
– Organisasjonsleder Liv Irene Nøstvik, Norsk
Tourette Forening
– Seniorrådgiver Maren-Johanne Nordby,
Statped
– Spesialpedagog og nestleder Oddbjørn
Flatgård PP-tjenesten i Nord-Østerdal
– Styreleder Christian Brænden, Foreningen
Spekteret

–
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Styremedlem Olav Helland, Foreningen
Spekteret

Det deltok ca. 40 brukere og pårørende og ca. 50
fagpersoner.
Trondheim-konferansen 5. februar 2019
Innledere var:
– Professor Jan Tøssebro NTNU,
– Daglig leder Linda Nygård, Spesialistbedriften
– Universitetslektor/psykologspesialist Kari
Walmsness, RKBU Midt-Norge
– Seniorrådgiver Elinor Jeanette Olaussen,
Universell
– Adrian Lund, Utvalgsmedlem
– Styreleder Annette Drangsholt, Autismeforeningen.
Det deltok ca. 20 brukere og pårørende og ca. 35
fagpersoner.
Tromsø-konferansen 7. februar 2019
Foredragsholdere under konferansen var:
– Pål Munch-Ellingsen, Autismeforeningen
– Instituttleder Per Håkan Brøndbo, RKBU Nord
– Enhetsleder Hilde Lund, Barnehabiliteringen
Finnmark
– Utvalgsmedlem Adrian Lund
Det deltok ca. 40 deltakere. Ca. 10 av disse deltok
gjennom videokonferanse.
Bergen-konferansen 6. mars 2019
Foredragsholdere på konferansen var:
– Leder Fagteam Autisme Roy Tønnesen,
Pedagogisk Psykologisk Senter Nord,
avd. PPT
– Professor II og lege i spesialisering Maj-Britt
Rocio Posserud, Universitetet i Bergen,
Bjørgvin DPS
– Forfatter Olaug Nilssen
– Lege Heike Eichele, Regionalt fagmiljø for
autisme, ADHD, Tourettes syndrom og
narkolepsi
– Miljøterapeutene Camilla F. Fluge og Lene
Thomsen mfl., Fredheim kurs- og aktivitetshus
– Utvalgsmedlem Adrian Lund
– Ragne Larsen, Norsk Tourette Forening
Det deltok ca. 50 brukere og ca. 50 fagpersoner.
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Møter og besøk utenfor Norge
Danmark
Representanter fra utvalget deltok på en konferanse om det danske arbeidsprosjektet Klar til
Start (København) 23. oktober 2018.
Representanter for utvalget besøkte Herlev
Hospital (København), Dansk Tourette forening og
Bispebjerg Hospital (København) 6. juni 2019.
Representanter fra utvalget besøkte Specialområde Autism (Hinnerup) 9. september 2019.
En representant for utvalget besøkte Socialstyrelsen (København) 10. september 2019.
Sverige
Representanter for utvalget besøkte Barn- ungdom og voksenhabiliteringen, Region Skåne
(Malmø) 5. juni 2019.

Representanter fra utvalget besøkte Källbrinksskolan (Huddinge), Riksforbundet Attention
(Uppsala), Center of Neurodevelopmental Disorders
at Karolinska Institutet (KIND) (Stockholm),
Bona folkehøgskole (Motala) og Gillberg Neuropsychiatry Center (Gøteborg) 26.–28. august 2019.
Annet
En representant for utvalget besøkte Center for
Autism and the Developing Brain (CADB), i White
Plains New York i USA 29. april 2019.
Representanter for utvalget deltok på en
kongress i regi av International Society for Autism
Research, som fant sted i Montréal i Canada 1.–4.
mai 2019.
En representant for utvalget deltok på European Conference on Tourette Syndrom and Tic Disorder, som fant sted i Hannover 14.–18. mai 2019.

Norges offentlige utredninger
2019
Arbeids- og sosialdepartementet:
NOU 2019: 6 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2019
NOU 2019: 7 Arbeid og inntektssikring
Barne- og likestillingsdepartementet:
NOU 2019: 20 En styrket familietjeneste

Justis- og beredskapsdepartementet:
NOU 2019: 4 Organisering av norsk
naturskadeforsikring
NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov
NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer
NOU 2019: 17 Domstolstruktur

Finansdepartementet:
NOU 2019: 1 Overtakelsestilbud (frivillig og pliktig
tilbud)
NOU 2019: 8 Særavgiftene på sjokolade- og
sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer
NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats
NOU 2019: 15 Skatterådgiveres opplysningsplikt og
taushetsplikt
NOU 2019: 16 Skattlegging av vannkraftverk
NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruksvirksomhet

Kulturdepartementet:
NOU 2019: 9 Fra kalveskinn til datasjø
NOU 2019: 19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom

Helse- og omsorgsdepartementet:
NOU 2019: 10 Åpenhet i grenseland
NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven
NOU 2019: 24 Inntektsfordeling mellom regionale
helseforetak
NOU 2019: 26 Rusreform – fra straff til hjelp

Nærings- og fiskeridepartementet:
NOU 2019: 21 Framtidens fiskerikontroll

Kunnskapsdepartementet:
NOU 2019: 2 Fremtidige kompetansebehov II
NOU 2019: 3 Nye sjanser – bedre læring
NOU 2019: 12 Lærekraftig utvikling
NOU 2019: 23 Ny opplæringslov
NOU 2019: 25 Med rett til å mestre

Samferdselsdepartementet:
NOU 2019: 22 Fra statussymbol til allemannseie
– norsk luftfart i forandring

Bestilling av publikasjoner
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
www.publikasjoner.dep.no
Telefon: 22 24 00 00
Publikasjonene er også tilgjengelige på
www.regjeringen.no
Omslagsbilde: «Ugle» av Andreas Widerøe Hagen
Kunstverket er utlånt av Galleri Ismene
http://ismene.no
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Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

20/1803-

20. april 2020

Høring av Autisme- og Tourettesutvalgets innstilling NOU 2020: 1
Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer
med Tourettes syndrom
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring NOU 2020:1 Tjenester til personer med
autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom.
I juni 2018 satt regjeringen ned et offentlig utvalg med mandat å utrede autismefeltet og
"beslektede diagnoser som Tourettes syndrom". Utvalget overleverte NOU 2020:1 Tjenester
til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom i februar
2020. Utvalget har drøftet tjenestetilbudet innenfor autismefeltet, kartlagt og beskrevet
behovene personer med autisme har og utfordringene på feltet. Basert på dette har utvalget
drøftet og foreslått tiltak for å bedre det samlede tilbudet til personer med
autismeforstyrrelse.
Høringsuttalelsene kan leveres digitalt på denne siden:
https://www.regjeringen.no//id2697868/
Alle kan avgi høringsuttalelser.
Vi ber høringsinstansene vurdere om høringen bør sendes til underliggende etater eller
virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.
Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.
Høringsfristen er 20. juli 2020.
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Høring - Forslag til midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å
avhjelpe negative konsekvenser av covid-19
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til
midlertidige endringer i plan- og bygningsloven. Formålet med forslaget er å gi kommunene
handlingsrom til å sikre raske avgjørelser om tiltak som er nødvendige for å kunne oppfylle
krav til fysisk avstand og dermed begrense smittespredning. Dette er tiltak som kan bidra til å
avlaste helse- og omsorgstjenesten.
Kort om innholdet i lovforslaget
Forslaget er i all hovedsak lovfesting av midlertidig forskrift av 16. mars for helsebygg
Forslaget er i det alt vesentligste lovfesting av bestemmelsene i midlertidig forskrift av 16.
mars 2020 om unntak for bygg som skal brukes til helse- og omsorgstjenester. Det som er
nytt, er at det åpnes for å kunne gjennomføre midlertidige tiltak for flere formål og uavhengig
av plangrunnlag og bestemmelser i plan. Dette vil kunne gjøre det enklere å gi kortvarig
unntak for bruksendring tiltak i strid med arealplan.
Den midlertidige bestemmelsen foreslås å gjelde frem til 1. januar 2021.
Det er kommunen som kan gi unntak
Ordinære prosesser og ansvarsforhold bør så langt det er mulig opprettholdes selv i kriser og
ekstraordinære situasjoner. Departementet foreslår derfor at det er kommunen som skal ha
myndighet til å gi unntak. Kommunen kan si nei til å gi unntak dersom de vurderer at det
aktuelle bygget som skal brukes, utgjør fare for liv og helse, eller dersom tiltaket kan føre til
fare for skade på miljøet, kulturminner, naturmangfold eller tap av dyrkbar eller dyrket jord.
Kommunen kan gi tidsbegrenset unntak med varighet inntil ett år.
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Lovforslaget gjelder for noen få utvalgte formål
Den foreslåtte unntaksbestemmelsen skal gjelde for bygg som skal brukes til helse- og
omsorgstjenester, barnehage, skole, innkvartering av asylsøkere og fengsel og varetekt.
Forslaget til formål bygger på foreløpige tilbakemeldinger som departementet har mottatt.
Kongen kan gi tidsbegrensede forskrifter
Det legges opp til at det kan gis tidsbegrensede forskrifter til bestemmelsen. Myndigheten til
å fastsette slike forskrifter er foreslått lagt til Kongen. For å forenkle kommunenes arbeid, vil
det i forskrift til bestemmelsen bli presisert hvilke unntak fra byggteknisk forskrift som gjelder.
Det er tidsbesparende for kommunene, for da slipper de selv å ta stilling til hvilke
bestemmelser det skal gjøres unntak fra. Det vil også sikre forutsigbarhet og lik behandling.
Utkast til tidsbegrenset forskrift sendes på høring parallelt med dette lovforslaget. Utkast til
forskrift følger i eget vedlegg.
Prosessen videre
Høringsfristen er 28. april 2020 kl. 16.00.
Høringssaken med høringsnotat, utkast til tidsbegrenset forskrift og liste over
høringsinstanser er tilgjengelig på regjeringen.no på denne lenken:
www.regjeringen.no/id2698842
Høringsuttalelser skal avgis elektronisk. Dette gjøres under "send inn høringssvar" på saken
på regjeringen.no.
Alle kan avgi høringsuttalelse. Vi minner om at høringsuttalelser er offentlige etter
offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

Med hilsen

Karen Marie Glad Visnes (e.f.)
avdelingsdirektør
Else-Karin Øvernes
utredningsleder
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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1. BAKGRUNN FOR HØRINGSFORSLAGET
Utbruddet av covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom
etter smittevernloven,1 og er av en slik karakter at det er fare for at det kan true folkehelsen.
For å begrense smittespredning og unngå at kapasiteten i helse- og omsorgstjenesten blir
overbelastet, er det fastsatt en rekke restriksjoner og tiltak. De samlede tiltakene om blant
annet fysisk avstand, karantene og isolasjon er regulert i Forskrift om smitteverntiltak ved
koronautbruddet2 (Covid-19-forskriften), som er fastsatt med hjemmel i smittevernloven3 og
helseberedskapsloven.4 Det er anbefalt å holde avstand på minst to meter innendørs, og videre
at det ikke er flere enn fem personer samlet. For å overholde disse kravene kan det raskt
oppstå behov for å ta i bruk eksisterende bygg eller plassere midlertidige bygg for å begrense
smittespredning av covid-19, og derigjennom avlaste kapasiteten på sykehus.
Departementet vedtok 16. mars 2020 en midlertidig forskrift som gir enkelte unntak fra planog bygningsloven for bygg som skal brukes til helse- og omsorgstjenester. Flere sykehus har
allerede benyttet seg av mulighetene for unntak for plassering av midlertidige brakker til bruk
som legevakt. Det er også flere tilfeller av at det er gitt unntak for etablering av midlertidige
luftveisklinikker. Det er også et tillfelle hvor det er bedt om unntak for bruksendring av
lager til parkering for helsepersonell slik at de ansatte kan unngå smittefare ved bruk av
kollektivtransport, og komme til skift til alle tider i døgnet.
Innspill departementet har mottatt har avdekket at det er behov for å kunne gjøre unntak fra
plan- og bygningsloven også for andre formål enn helse- og omsorg, deriblant barnehage,
skole, asylmottak og fengsel og varetekt. Dette er nødvendig blant annet for å kunne oppfylle
krav til fysisk avstand som følger av Covid-19-forskriften.
Innenfor rammene av gjeldende plan- og bygningslov, er det vanskelig i tilstrekkelig grad å
sikre raske nok prosesser dersom det oppstår en krise eller akutt situasjon. Departementet
fremmer derfor forslag til særskilt unntak fra krav i plan- og bygningsloven i tilknytning til
covid-19. Formålet med den foreslåtte bestemmelsen er å legge til rette for hensiktsmessige
og forutsigbare saksbehandlingsprosesser som kan avhjelpe negative konsekvenser av covid19-utbruddet. Med negative konsekvenser menes her fare for spredning av covid-19. Det er
viktig at tiltak som iverksettes lokalt og nasjonalt for å hindre spredning av covid-19, virker
sammen i en helhet, og myndighetene har regelverk som legger til rette for raskt å kunne fatte

1

Allmennfarlig smittsom sykdom og alvorlig allmennfarlig smittsom sykdom er definert i smittevernloven § 1-3 nr. 3 og nr.
4.
2 Forskrift 27. mars 2020 nr. 470
3 Jf. smittevernloven §§ 1-2 tredje ledd, 4-3 og 7-12.
4 Jf. helseberedskapsloven § 4-1 jf. § 1-5.
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nødvendig avgjørelser når akutte behov oppstår. Dette forslaget er ment å bygge opp under
kravene som følger av Covid-19-forskriften, og er etter vår oppfatning nødvendig for å
begrense smittespredning.
Departementet har vurdert muligheten for å fastsette midlertidige forskrifter med hjemmel i
midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19
mv. (koronaloven). Koronaloven har varighet på én måned, og det er ikke lagt opp til
forlengelse av loven utover 27. mai 2020. Det er uvisst hvor lenge utbruddet av covid-19 vil
vare, og hvordan den videre utviklingen vil være. Det kan ikke utelukkes at tiltak som krav til
fysisk avstand, karantene og isolasjon må opprettholdes ut 2020. Det er viktig at eventuelle
lovendringer, selv om de skal være midlertidige, er forutsigbare for kommunene og andre som
blir berørt av dem. Departementet vurderer dermed at det er behov for at
unntaksbestemmelsene kan gjelde over et noe lengre tidsrom enn hva som vil være mulig for
forskrifter fastsatt med hjemmel i koronaloven.
2. GJELDENDE RETT
Plan- og bygningsloven gjelder selv i kriser
Plan- og bygningsloven har ikke egne særregler som sikrer raskere prosesser ved kriser. Er
det for eksempel behov for å ta i bruk eksisterende bygg som en idrettshall til helsestasjon,
akuttinnkvartering eller tilsvarende, krever det søknad om tillatelse og i utgangspunktet også
dispensasjon fra plan. Dette gjelder selv om den endrede bruken er ment å være kortvarig for
å dekke et akutt behov. Plassering av midlertidige byggverk, som for eksempel brakker og
telt, er unntatt fra krav til søknad og tillatelse såfremt de ikke skal stå lenger enn to måneder.
Er det behov for plassering utover dette, er det nødvendig med søknad om tillatelse. Dersom
arealplan har forbud mot plassering av midlertidige byggverk, vil det være nødvendig å søke
om dispensasjon fra denne.
Søknad om tillatelse behandles etter de ordinære saksbehandlingsreglene i plan- og
bygningsloven. Dette innebærer blant annet at naboer og gjenboere skal ha minst to uker til å
komme med merknader til søknad om tillatelse til bruksendring og/eller dispensasjon.
Kommunen har i utgangspunktet 12 uker på å behandle søknader som omfatter både søknad
om bruksendring og dispensasjon fra plan og/eller krav i loven (for eksempel tekniske krav
eller krav til avstand fra nabogrense). Er tiltaket avhengig av tillatelse eller samtykke fra
andre sektormyndigheter, for eksempel Arbeidstilsynet eller vegmyndighetene, har disse fire
uker på å gi tillatelse eller samtykke. Denne fristen kommer i tillegg til 12-ukersfristen.
Kommunen kan ikke gi igangsettingstillatelse før slikt samtykke eller tillatelse foreligger.
Vedtak etter plan- og bygningsloven kan påklages. Klagefristen er tre uker fra man er gjort
kjent med vedtaket. Kommunen har åtte uker på å forberede og oversende klagen til
Fylkesmannen, som har 12 uker på å behandle og avgjøre saken. Det er i tillegg en rekke
kvalitetskrav som må oppfylles. Ved endret bruk må den delen av byggverket som
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bruksendres, oppfylle dagens krav i plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift.5
Alternativt må det søkes om dispensasjon eller unntak fra oppfyllelse av kravene. 6
Plan- og bygningsmyndighetene, først og fremst kommunene, har videre plikt til å føre tilsyn
med at plan- og bygningsloven følges.7 Blir de kjent med at byggverk er tatt i bruk til et annet
formål enn det er godkjent for, eller at midlertidige byggverk har stått lenger enn to måneder,
foreligger det et ulovlig forhold som de i utgangspunktet har plikt til å følge opp.8
Plan- og bygningslovens regler kan således utfordre og forsinke behov for raske avgjørelser i
en krise.
Midlertidig forskrift 16. mars 2020 om unntak fra plan- og bygningsloven
Som et akutt hastetiltak vedtok departementet 16. mars 2020 midlertidig forskrift om unntak
fra plan- og bygningsloven i forbindelse med Covid-19-pandemien. Forskriften er hjemlet i
plan- og bygningsloven, og gjelder frem til 1. januar 2021. Bakgrunnen for at forskriften ble
vedtatt raskt og uten høring var at departementet hadde mottatt henvendelser om at det var
oppstått behov for å få etablert en luftveislegevakt, og at det ikke ville være mulig å overholde
plan- og bygningslovens krav til saksbehandling. Departementet vurderte derfor at høring
ikke vil være praktisk gjennomførbart.9
Den midlertidige forskriften av 16. mars 2020 gir blant annet myndighet til kommunene til å
fatte vedtak om å unnta tidsbestemt bruksendring av byggverk og plassering av midlertidige
byggverk som skal brukes til helse- og omsorgstjenester, fra krav om søknad og tillatelse og
nabovarsel. Forskriften har imidlertid en rekke klare begrensninger, blant annet fordi den er
begrenset til helse- og omsorgstjenester og fordi plan- og bygningsloven ikke har nødvendige
hjemler for i forskrift å unnta fra krav om dispensasjon fra plan. Erfaringsmessig er det dette
som utgjør den mest tidkrevende utfordringen.
Midlertidig forskrift 8. april 2020 om byggverk for innkvartering av asylsøkere mv. som
følge av utbrudd av covid-19
Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvaret for innkvartering av utlendinger som søker
beskyttelse (asylsøkere). Botilbudet må være i samsvar med vedtatte krav til fysisk avstand
for å begrense smittespredning og beskytte liv og helse, jf. Covid-19-forskriften. Dette gjelder
bl.a. karantene- og isolasjonsplikt og tilrådinger om å unngå personlig kontakt. Det er også
nødvendig å ta hensyn til særlig risikoutsatte grupper. For å overholde disse kravene, kan

5

Jf. plan- og bygningsloven § 31-2 første ledd
Jf. plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 31-2 fjerde ledd
7 Se plan- og bygningsloven § 25-1 jf. § 1-4.
8 Plan- og bygningsloven § 32-1 første ledd
9 Jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav a).
6
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behovet for innkvarteringskapasitet brått øke. For å kunne sette UDI i stand til å skaffe til veie
innkvartering som oppfyller krav for å begrense smittespredning av Covid-19, så raskt det lar
seg gjøre, ble det 8. april vedtatt Midlertidig forskrift om byggverk for innkvartering av
asylsøkere mv. som følge av utbrudd av covid-19 (heretter asylinnkvarteringsforskriften),
hvor unntakene som følger av midlertidig forskrift av 16. mars også gjøres gjeldende for
asylmottak. Forskriften er vedtatt med hjemmel i koronaloven.
3. BEHOV FOR TIDSBEGRENSET UNNTAK FRA PLAN- OG
BYGNINGSLOVEN SOM FØLGE AV COVID-19
Foreløpige tilbakemeldinger departementet har fått om den midlertidige forskriften av 16.
mars, tyder på at kommunene mener den fungerer. Samtidig har departementet mottatt
tilbakemeldinger fra kommuner om at covid-19-utbruddet og de omfattende følgene dette har
fått for samfunnet, viser at det er behov for en beredskapshjemmel i plan- og bygningsloven.
Departementet har videre fått tilbakemelding om at det er formål utover helse- og
omsorgstjenester hvor det kan være behov for raskere prosesser som følge av covid-19. Dette
omfatter fengsel og varetekt, barnehage, skole og innkvartering av asylsøkere.
Det er i dag gitt to separate midlertidige forskrifter om unntak for bygg som skal brukes for
henholdsvis helse- og omsorgstjenester og innkvartering av asylsøkere. Unntak fra plan- og
bygningsloven fastsatt i ulike forskrifter, gjør det vanskelig å for kommunene og brukerne å
få oversikt over regelverket. En bestemmelse i plan- og bygningsloven om unntak fra plan- og
bygningsloven i forbindelse med covid-19, vil gjøre midlertidig forskrift av henholdsvis 16.
mars 2020 og 8. april 2020 overflødige. Dette vil gjøre det enklere å få oversikt og se
sammenheng mellom forskjellige regler, og derigjennom bidra til mer forutsigbar og lik
praktisering i kommunene.
4. TIDSBEGRENSET UNNTAK FRA KRAV I LOVEN FOR Å AVHJELPE
NEGATIVE KONSEKVENSER AV COVID-19
4.1. Nærmere om forslaget
Departementet foreslår en ny bestemmelse i plan- og bygningsloven, § 20-9, og en mindre
endring i § 1-6 tredje ledd. Forslaget er bygget opp etter samme mønster som plan- og
bygningsloven §§ 20-7 og 20-8, som er særskilte unntakshjemler.
Ettersom departementet har mottatt tilbakemeldinger om at midlertidig forskrift av 16. mars
2020 ser ut til å fungere og kommunene har fått en viss erfaring med den, mener
departementet det er hensiktsmessig å utforme lovforslaget mest mulig i tråd med innholdet i
forskriften.
Det som er nytt, er at det åpnes for å kunne gjennomføre midlertidige tiltak uavhengig av
plangrunnlag og planbestemmelser, jf. henvisningen til § 1-6 tredje ledd. Henvisningen
innebærer at det ikke vil være nødvendig å søke særskilt om dispensasjon fra arealplan etter §
19-2. Mest aktuelt vil det trolig være å bruke bestemmelsen til å gjennomføre tidsbestemt
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bruksendring tiltak i strid med arealplan. Øvrige unntak fra plan- og bygningsloven og
tilhørende forskrifter er gitt i § 20-9.
Videre foreslås det å utvide reglene til å omfatte bygg som skal brukes til helse- og
omsorgstjenester, barnehage, skole, innkvartering av asylsøkere, fengsel og varetekt.
Formålet er å gi kommunene mulighet til å sikre rask behandling av midlertidige tiltak som
tidsbestemt bruksendring eller plassering av midlertidige byggverk som er nødvendig for å
overholde krav til fysisk avstand, karantene og isolasjon. Bestemmelsen vil dermed kunne
bidra til å begrense smittespredning, og på den måten opprettholde nødvendig kapasitet i
helse- og omsorgstjenesten. Bestemmelsen bygger således opp under formålet med Covid-19forskriften.
Myndigheten til å fastsette tidsbegrensede forskrifter etter bestemmelsen, foreslås lagt til
Kongen. Utkast til tidsbegrenset forskrift sendes på høring parallelt med dette lovforslaget.
Utkast til forskrift følger i eget vedlegg.
Departementet opplyser for ordens skyld at dersom det i lovforslaget eller utkast til forskrift
ikke er gitt egne bestemmelser eller særskilte unntak fra krav i plan- og bygningsloven, så
gjelder bestemmelsene i loven. Kommunenes plikt til å føre tilsyn og foreta
ulovlighetsoppfølging er for eksempel ikke nevnt særskilt i forslaget til bestemmelser, fordi
det ikke er gjort noen unntak fra dette.
Bruk av bestemmelsen forutsetter at tiltaket er nødvendig for å avhjelpe konsekvenser av
covid-19 og at ordinær saksbehandling ikke er mulig
Hovedregelen er og skal være at plassering av midlertidige byggverk utover to måneder og
tidsbestemt bruksendring underlegges ordinær saksbehandling etter plan- og bygningsloven.
Forslaget er således ikke ment å gjelde som et generelt unntak, men er en sikkerhetsventil som
kan benyttes dersom det oppstår et behov for rask behandling. For å kunne ta i bruk
bestemmelsen må det altså ha oppstått en situasjon som følge av covid-19 hvor ordinær
saksbehandling ikke er mulig. Departementet har bevisst brukt formuleringen "plassering av
midlertidige byggverk" for å tydeliggjøre at oppføring av nye bygg ikke er omfattet av
forslaget til unntak. Begrepet byggverk er etter plan- og bygningsloven en samlebetegnelse
for bygninger, anlegg og konstruksjoner. I dette tilfellet vil midlertidige byggverk først og
fremst omfatte brakker og telt, men kan også omfatte bruk av fartøy, floteller, campingvogner
med mer.
Bestemmelsen er avgrenset til midlertidige tiltak innen utvalgte formål
Bestemmelsen er videre avgrenset til å gjelde for tiltak med tidsbegrenset varighet inntil ett
år. Etter midlertidig forskrift av 16. mars 2020 er varigheten angitt til seks måneder med
mulighet for forlengelse en gang. Forslaget er således en lovfesting av forskriften.
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Departementet foreslår at bestemmelsen avgrenses til byggverk som skal brukes til helse- og
omsorgstjenester, barnehage, skole, innkvartering av asylsøkere og fengsel og varetekt.
Forslaget til bestemmelse skal ikke ivareta kommersielle interesser. Unntak kan derfor i
utgangspunktet bare gis på bakgrunn av skriftlig anmodning fra offentlige myndigheter. Dette
kan være kommunal, fylkeskommunal eller statlig myndighet. For helse- og omsorgstjenester
vil dette for eksempel kunne være kommuneoverlege, fylkeslege eller regionalt helseforetak.
For barnehager og grunnskoler er det kommunen, mens for videregående skoler er det
fylkeskommunen. For asylmottak vil dette normalt ved Utlendingsdirektoratet (UDI), men det
kan også være Politiets Utlendingsenhet (PU). For byggverk som brukes til fengsel eller
varetekt, vil rett myndighet kunne være Kriminalomsorgen. Private tilbydere av helsetjenester
og barnehage- og undervisning kan også be om unntak dersom den aktuelle byggesaken
gjelder avlastning eller supplering av offentlige myndigheters oppgaver. Et praktisk eksempel
på dette er Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, som har hatt en rekke covid-19-pasienter,
men som i utgangspunktet ikke har kunnet søke om unntak etter midlertidig forskrift av 16.
mars 2020 fordi det er en privat stiftelse.
Det er viktig at kommunen er kjent med tiltak som etableres. Det vil gjøre det mulig for
bygningsmyndighetene å følge opp bruken av byggverket når behovet for unntak har falt bort.
For å sikre sporbarhet stilles det derfor krav om at det må anmodes skriftlig om unntak.
Departementet er kjent med at det er ulik praksis i kommunene med hensyn til hva som
kreves av dokumentasjon når det gis unntak etter midlertidig forskrift av 16. mars 2020.
Enkelte kommuner har akseptert at det kun sendes inn et enkelt kartutsnitt. Departementet
mener det er nødvendig at kravene til hvilke opplysninger som skal inngå ved anmodning om
unntak, praktiseres så likt som mulig. Etter departementets vurdering bør det være
tilstrekkelig at anmodningen inneholder informasjon om blant annet tiltakshaver,
eiendommen, hva tiltaket går ut på (bruksendring eller plassering av midlertidige bygg) og
antatt varighet. Tiltakshaver skal også legge ved en erklæring om at vilkårene som er gitt i
bestemmelsen er oppfylt. Det nærmere innholdet til anmodning om unntak framgår av forslag
til tidsbegrenset forskrift til bestemmelsen. Det er ikke lagt opp til at kommunen skal foreta
særskilt saksbehandling. Dette vil heller ikke være mulig innenfor de korte
saksbehandlingsfristene. Kommunene kan si nei til å gi unntak dersom de vurderer at det
aktuelle tiltaket innebærer fare for liv og helse, eller kan føre til skade på miljø, kulturminner
og naturmangfold eller tap av dyrket eller dyrkbar jord.
Unntak innebærer at tiltaket kan gjennomføres straks
Gir kommunen unntak, innebærer dette at tiltaket straks kan gjennomføres. En konsekvens av
unntak fra søknadsplikt, er at det ikke kan stilles krav om bruk av ansvarlige foretak og
innsending av erklæring om ansvarsrett. Det er tiltakshaver som har ansvaret for at tiltak
gjennomføres i samsvar med krav som følger av plan- og bygningsloven. Det legges ikke opp
til annet ansvar for tiltakshaver enn det som allerede følger av plan- og bygningsloven § 23-1.
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For tiltak som etter gjeldende lov er unntatt fra krav om søknad etter plan- og bygningsloven,
følger det av plan- og bygningsloven § 20-5 siste ledd at det er tiltakshaver selv som har
ansvaret for at tiltaket ikke kommer i strid med annet regelverk, som for eksempel
kulturminneloven, jordloven, folkehelseloven eller veglova. Departementet foreslår å legge
opp til tilsvarende system, det vil si at det er tiltakshaver selv som må sørge for å avklare
behov for samtykke eller tillatelse fra andre myndigheter.
Det er i midlertidig forskrift av 16. mars 2020 gjort unntak fra kravet til nabovarsling. Dette
foreslås videreført, og unntak framgår av forslag til tidsbegrenset forskrift til bestemmelsen.
Etter plan- og bygningsloven skal naboer og gjenboere ha anledning til å ivareta sine
interesser og fremme sitt syn i plan- og byggesaker gjennom å fremme merknader til søknad
om tiltak. Nabomerknader alene kan imidlertid ikke gi grunnlag for avslag etter plan- og
bygningsloven. Behovet for å kunne gjennomføre midlertidige tiltak raskt i en krise tilsier
imidlertid at det ikke er rom for å praktisere medvirkning slik det ellers er vanlig i plan- og
byggesaker. Rettssikkerheten til naboer og gjenboere er etter departementets oppfatning
tilstrekkelig ivaretatt ved at forvaltningsloven gjelder, jf. også plan- og bygningsloven § 1-9
Det er kommunen som kan gi unntak etter bestemmelsen
Det er viktig selv i kriser at ordinære prosesser og ansvarsforhold opprettholdes så langt det er
mulig. Det foreslås derfor å beholde og videreføre ansvarsfordelingen som følger av plan- og
bygningsloven, det vil si at kommunen gis myndighet til å gi unntak fra krav til søknad og
tillatelse. Dette bygger opp under nærhetsprinsippet, som går ut på at kriser organisatorisk
skal håndteres på lavest mulig nivå. Forslaget ivaretar også hensynet til det lokale selvstyret,
jf. kommuneloven § 2-1.
Departementet foreslår å lovfeste saksbehandlingsfristene som følger av midlertidig forskrift
16. mars 2020. Foreløpige tilbakemeldinger som departementet har mottatt fra kommuner,
indikerer at det er behov for klare frister, og saksbehandlingsfristene som er gitt i forskriften
er overkommelige. Dette innebærer at fristen for å behandle søknad om unntak settes til fem
kalenderdager. Fristen begynner å løpe fra kommunen har mottatt søknaden, og kan ikke
forlenges. Dersom kommunen ikke overholder fristen, kan tiltakshaver sette i gang arbeidet.
Kommunen skal like fullt kvittere ut saken og behandle søknad om unntak også der fristen
ikke er overholdt. Kommunen kan avslå søknad om unntak dersom tiltaket etter deres
vurdering ikke oppfyller de nødvendige krav til sikkerhet, eller medfører fare for skade på
miljø, kulturminner, naturmangfold eller tap av dyrket eller dyrkbar jord.
Departementet kan ikke utelukke at behovet for tidsbestemt bruksendring eller plassering av
midlertidige byggverk oppstår så brått at selv saksbehandlingsfristen på fem kalenderdager er
umulig å overholde. Et eksempel på dette kan være at det oppstår en smittesituasjon på et
asylmottak. Det er da avgjørende at UDI settes i stand til å oppfylle forpliktelsene de har, og
begrense spredning av smitte. Etter asylinnkvarteringsforskriften er UDI gitt
hastekompetanse. I den grad tiden ikke tillater verken at vanlige regler eller reglene i den
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midlertidige forskriften følges, kan UDI gjennomføre tiltaket øyeblikkelig og i etterkant sende
kommunen melding om tiltaket. Hastekompetansen innebærer en tilsidesettelse av det lokale
selvstyret. Samtidig kan dette i en akutt situasjon være nødvendig for å kunne ivareta
lovpålagte forpliktelser. Departementet ønsker så langt det er mulig å unngå at myndigheten
etter plan- og bygningsloven løftes ut av kommunen. Samtidig må behovet til blant annet UDI
ivaretas på en hensiktsmessig og betryggende måte.
Departementet foreslår derfor at dersom det oppstår en akutt situasjon, kan forenklet søknad
om unntak sendes enten på e-post eller som tekstmelding til kommunen. Kommunen er
forpliktet til å ta denne under behandling med en gang og fatte vedtak samme dag som
søknaden er mottatt. Kommunen kan bare nekte å gi unntak dersom kommunen mener at det
aktuelle tiltaket ikke oppfyller nødvendige krav til sikkerhet. Ved avslag må kommunen
opplyse om andre byggverk som er egnet og kan brukes midlertidig til det aktuelle formålet.
Unntak fra materielle krav
Plan- og bygningsloven regulerer i hovedsak oppføring av nye byggverk. Ved bruksendring
skal i utgangspunktet alle dagens krav oppfylles. Gjeldende krav til energieffektivitet,
brannsikkerhet, universell utforming, tilgjengelighet mv. innebærer at det ofte er store
forskjeller mellom opprinnelige kvalitetskrav til et eldre bygg og de kravene som stilles i dag.
Det kan ikke forventes at byggverk som kun skal brukes for en kortvarig periode holder
samme høye standard som ellers gjelder ved oppføring av nytt byggverk. Et slikt krav vil
være uforholdsmessig. Det er i bestemmelsen satt klare skranker ved at tiltak ikke skal føre til
fare for liv og helse, og det skal tas særlig hensyn slik at det ikke oppstår fare for skade på
miljøet, kulturminner eller naturmangfold eller tap av dyrket eller dyrkbar jord.
Kongen kan i forskrift til § 20-9 gjøre unntak fra krav i byggteknisk forskrift. Unntak vil
fremgå av tidsbegrenset forskrift til bestemmelsen.
Krav som følger av blant annet arbeidsmiljøloven, veglova, folkehelseloven og brann- og
eksplosjonsvernloven, gjelder ved siden av plan- og bygningsloven. Den foreslåtte
unntaksbestemmelsen i plan- og bygningsloven åpner ikke for å kunne fravike krav som
følger av andre offentligrettslige lover.
Særskilt unntak fra grannelova
Lov om rettshøve mellom grannar (grannelova) regulerer det privatrettslige forholdet mellom
naboer. Loven er ikke harmonisert med plan- og bygningsloven, som er en offentligsrettslig
lov. Selv om tiltak er lovlige etter plan- og bygningsloven vil naboer med hjemmel i
grannelova kunne gå til domstolene og kreve tiltak rettet, herunder fjernet, dersom tiltaket er i
strid med grannelova. Etter departementets vurdering vil det i en krisesituasjon være uheldig
om grannelova sine regler skal kunne anvendes fullt ut. Departementet foreslår derfor unntak
fra enkelte av reglene i grannelova ved bruk av unntaksbestemmelsen i plan- og
bygningsloven. Unntakene gjelder grannelova §§ 6-8 om varsling og granneskjønn. I tillegg
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foreslås det at ved bruk av unntaksbestemmelsen i § 20-9 jf. § 1-6, kan ikke retting etter
grannelova § 10 kreves, selv om skaden eller ulempen overstiger grannelova sin tålegrense.
Nabo har likevel krav på vederlag for den skade og ulempe han eventuelt måtte bli påført.
Bestemmelsen er en videreføring av § 3 i asylinnkvarteringsforskriften av 8. april 2020.
4.2.

Bestemmelsen gir ikke grunnlag for rekvisisjon av eiendom

Den foreslåtte bestemmelsen gir ikke hjemmel til å rekvirere bruk av privateide byggverk
eller disponere privat eiendom i en krisesituasjon. Slik rekvisisjon av bygninger kan mot
erstatning gjennomføres etter sivilbeskyttelsesloven § 25 og helseberedskapsloven § 3-1, jf. §
1-5. Disse bestemmelsene gir imidlertid ikke hjemmel til å unnta fra krav etter plan- og
bygningsloven. Den foreslåtte fullmaktsbestemmelsen i plan- og bygningsloven kan dermed
supplere beredskapsbestemmelser i annet lovverk.
4.3. Varigheten av lovbestemmelsen
Det er stor usikkerhet med hensyn til hvor lenge covid-19-utbruddet vil vare. Som følge av
usikkerheten denne situasjonen innebærer, og behovet for at både kommunene og
tiltakshavere skal ha nødvendig forutsigbarhet for å planlegge virksomhet, foreslår
departementet at endringene gis varighet fram til 1. januar 2021.
Kommunens adgang til å gi unntak fra krav til søknad og tillatelse for bruksendring og
plassering av midlertidige byggverk, er begrenset til å gjelde for midlertidige tiltak innen noen
utvalgteformål; helse- og omsorgstjenester, barnehage, skole, innkvartering av asylsøkere,
fengsel og varetekt. Tiltakshavere som kan be om unntak, er i utgangspunktet avgrenset til
offentlige myndigheter, men private tilbydere inne helse- og omsorg, barnehage og skole vil
også kunne be om unntak.
Varigheten av bruksendring og eventuell plassering av midlertidige bygg, er begrenset til å
gjelde for inntil ett år. Kommunen står fritt til å sette kortere varighet enn dette.
Ut fra et verst tenkelig scenario hvor covid-19-utbruddet vedvarer, og det er nødvendig å
bruke den foreslåtte unntaksbestemmelsen ut 2020, vil det føre til at det frem til desember
2021 er bruksendringer og midlertidige byggverk som ikke er søknadsbehandlet. Så lenge det
er et reelt og konkret behov for bestemmelsen, mener departementet at dette vil være
forsvarlig. Departementet peker samtidig på at det følger av den foreslåtte bestemmelsen at
tiltakshaver, som i hovedsak er offentlige myndigheter, skal sørge for øyeblikkelig opphør av
den midlertidige bruken når behovet for unntak ikke lenger er tilstede. Departementet har tillit
til at tiltakshaver sørger for å avslutte tiltakene straks de ikke lenger er nødvendige.
Kommunen har uansett mulighet til å følge opp forholdet og gi pålegg om retting, dersom
dette skulle være nødvendig.
Dersom det etter utløpet av §§ 20-9 og 1-6 tredje ledd er aktuelt å tillate at midlertidige tiltak
blir permanente, må det skje gjennom ordinær plan- og byggesaksprosess. Departementet
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bemerker for ordens skyld at selv om kommunen har innvilget særskilte unntak fra plan- og
bygningsloven i forbindelse med covid-19-utbruddet, er ikke dette i seg selv et forhold som
kan gi grunnlag for dispensasjon eller tillatelse etter at den midlertidige tillatelsen opphører.
5. ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER AV
LOVFORSLAGET
Hovedformålet med den tidsbegrensede bestemmelsen er å sikre at staten, fylkeskommuner
og kommuner raskt kan gjennomføre påkrevde tiltak ved utbrudd av alvorlig allmennfarlig
smittsom sykdom, som covid-19. Dette er nødvendig for å hindre smittespredning, hvilket
igjen kan bidra til å avlaste helsevesenet.
Forslaget viderefører ansvarsforholdet som allerede følger av plan- og bygningsloven ved at
det er kommunen som har myndighet til å gi unntak. Dette bygger opp under
nærhetsprinsippet, som går ut på at kriser organisatorisk skal håndteres på lavest mulig nivå.
Forslaget ivaretar også hensynet til det lokale selvstyret, jf. kommuneloven § 2-1.
Behandling av eventuelle klager, foretas av Fylkesmannsembetene, som er delegert
myndighet etter plan- og bygningsloven § 1-9.
Offentlige tiltakshavere vil ha særlig nytte av reduserte saksbehandlingsfrister. De positive
ikke-prissatte effektene av reduserte saksbehandlingsfrister, er at disse bidrar til å fjerne
usikkerhet knyttet til lang kommunal saksbehandling. Forslaget vil dermed kunne sikre rask
og nødvendig fremdrift. En annen ikke-prissatt nytteeffekt er at tiltakene kan begrense
smittespredning, og dermed bidra til å avlaste helse- og omsorgssektoren.
For kommunene og fylkesmannsembetene vil forslaget til reduserte tidsfrister gi en
merbelastning. Korte frister innebærer at de vil måtte prioritere behandlingen av saker som
gjelder covid-19. I en ekstraordinær situasjon som covid-19-utbruddet er, vil imidlertid
hensynet til kommunene og fylkesmannsembetene måtte vike i en viss utstrekning.
Rettssikkerheten til naboer og gjenboere er etter departementets oppfatning tilstrekkelig
ivaretatt ved at forvaltningsloven gjelder, jf. også plan- og bygningsloven § 1-9, og at
tiltakene er midlertidige.
Forslaget til midlertidig lovendring vil innebære en forenkling både for offentlige tiltakshaver
og og til en viss grad også lokale bygningmyndigheter, gjennom forenklede krav til
behandling. Departementet ser dette som en besparelse for alle involverte parter
som vil ha en nytteeffekt. Omfanget av denne besparelsen er ikke beregnet. Utover dette
mener departementet at forslaget ikke vil innebære økonomiske eller administrative
konsekvenser av negativ betydning for det offentlige eller private.
Lovforslaget og utkast til forskrift er forenlig med Grunnloven, menneskerettsloven og
Norges folkerettslige forpliktelser.
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6. MERKNADER TIL BESTEMMELSENE

Til § 1-6
Bestemmelsens tredje ledd er justert for å fange opp endringene i § 20-9, og innebærer at
tidsbestemt bruksendring eller plassering av midlertidige byggverk til de formål som
fremkommer av bestemmelsen kan gjennomføres uavhengig av plangrunnlag og
planbestemmelser. Mest aktuelt vil det trolig være å bruke bestemmelsen til å gjennomføre
tidsbestemt bruksendring tiltak i strid med arealplan. Det er endring og utarbeidelse av planer
som erfaringsmessig tar lang tid, og det er følgelig her de største mulighetene for
tidsbesparelser ligger. Eksempel på dette kan være midlertidig plassering av skolepaviljong på
område regulert til friareal og med forbud mot midlertidige tiltak, eller tidsbestemt
bruksendring av lager til parkering for helsepersonell i et område regulert til offentlig privat
tjenesteyting.
Til § 20-9
Formålet med § 20-9 er å gi kommunene nødvendige virkemidler som kan benyttes når det
oppstår krise eller andre ekstraordinære situasjoner hvor det er behov for å gjennomføre tiltak
raskt for å begrense smittespredning. Forslaget til § 20-9 må ses i sammenheng med
tilføyelsen i § 1-6 tredje ledd, som åpner for at tiltak etter § 20-9 kan gjennomføres uavhengig
av bestemmelser i plan. Bestemmelsen er utarbeidet etter mønster fra §§ 20-7 og 20-8 som
gjelder unntak for skjermingsverdige bygg.
Det følger av første ledd at kommunen etter skriftlig anmodning kan gi tidsbegrenset unntak
fra krav om søknad og tillatelse etter § 20-2 for bruksendring og plassering av byggverk
(brakker, telt, paviljong mm). Unntak omfatter også rett til å foreta de endringer, blant annet
tilpasning og utbedring, av byggverket som anses nødvendig for å kunne bruke byggverket til
det tiltenkte formålet. Bestemmelsen omfatter ikke unntak for oppføring av nye byggverk.
Bestemmelsen gjelder for byggverk som skal brukes til helse- og omsorgstjenester,
barnehage, skole, innkvartering av asylsøkere, fengsel og varetekt.
En praktisk konsekvens ved å unnta fra krav om søknad, er at det ikke kan stilles krav om
innsending av erklæring av ansvarsrett fra foretak. Det er tiltakshaver som har ansvaret
overfor bygningsmyndighetene. Dette ansvaret er det samme som tiltakshaver
allerede har etter plan- og bygningsloven § 21-2 og § 23-1. En annen konsekvens av å unnta
er at kommunenes samordningsplikt etter § 21-5 overfor berørte sektormyndigheter, ikke
gjelder. Dette ansvaret påhviler da tiltakshaver. Dette er i tråd med hva som ellers gjelder for
tiltak som er unntatt fra krav om søknad.
Bestemmelsen er ikke ment å ivareta kommersielle interesser, og anmodning om unntak kan
derfor bare settes frem av offentlige myndigheter. Dette kan være kommunal,
fylkeskommunal eller statlig myndighet. For helse- og omsorgstjenester vil dette for eksempel
kunne være kommuneoverlege, fylkeslege eller regionalt helseforetak. For barnehager og
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grunnskoler er det kommunen, mens for videregående skoler er det fylkeskommunen. For
asylmottak vil dette normalt ved Utlendingsdirektoratet (UDI), men det kan også være
Politiets Utlendingsenhet (PU). For byggverk som brukes til fengsel eller varetekt, vil rett
myndighet være Kriminalomsorgen.
Det er gjort et unntak for private tilbydere innen helse, barnehage og skoler. Det må ved
eventuell anmodning, legges ved en anbefaling eller tilsvarende fra kommuneoverlege eller
fylkeslege om at tiltaket det søkes om er nødvendig av smittevernhensyn.
Kommunen er i andre ledd gitt frist på fem dager til å behandle anmodningen. Dersom
fristen ikke overholdes, kan tiltakshaver gjennomføre tiltaket på egen risiko. Kommunen må
like fullt behandle anmodningen og gi tilbakemelding i form av et vedtak. Kommunen kan
bare avslå tiltaket dersom det er fare for liv og helse, for eksempel fordi tiltaket er planlagt
gjennomført i et område hvor det ikke er tilstrekkelig sikkerhet mot ras, jf. plan- og
bygningsloven § 28-1, eller dersom det er fare for skade på miljø, kulturminner,
naturmangfold eller tap av dyrket eller dyrkbar jord. Unntaket kan bare gis med varighet inntil
ett år. Varigheten av tiltaket skal fremgå av vedtaket.
Tredje ledd regulerer situasjoner der det oppstår et akutt behov. Det kan være fordi det for
eksempel har oppstått smitteutbrudd. Dette vil først og fremst være aktuelt ved innkvartering
av asylsøkere og for så vidt også innsatte i fengsel eller varetekt. For å sikre både hensynet til
sporbarhet og effektivitet, legges det opp til at anmodning kan sendes på e-post eller
tekstmelding, jf. tredje ledd første punktum. Fordi situasjonen er akutt, må kommunen ta
stilling til anmodningen med en gang, jf. andre punktum. Avslag kan bare gis dersom
vilkårene i fjerde ledd ikke er oppfylt. Et avslag i en hastesituasjon vil ramme søker spesielt
hardt. Kommunen pålegges derfor samtidig en plikt til å foreslå andre egnede byggverk som
kan tas i bruk uten opphold, og som ikke blir en særlig dyrere løsning, jf. tredje ledd fjerde
punktum. Denne plikten gjelder bare såfremt slike alternativer eksisterer i kommunen.
Det er presisert i fjerde ledd første punktum at tiltak ikke skal medføre fare og må oppfylle
krav til forsvarlig sikkerhet. Det er avgjørende at grunnleggende krav til liv og helse er
tilstrekkelig ivaretatt. Det kan ikke gjøres unntak for tiltak som ikke ivaretar personers liv og
helse, som konstruksjonssikkerhet, brannsikkerhet og fare mot flom og skred, ettersom dette
neppe anses som verken forsvarlig, nødvendig eller forholdsmessig. Det følger av andre
punktum at ved bruksendring og plassering av midlertidige byggverk skal disse så langt det lar
seg gjøre utføres på en mest mulig skånsom måte slik at det ikke oppstår fare for liv og helse,
og at eventuelle ulemper for omgivelsene reduseres til et minimum. Det skal tas særlig hensyn
slik at det ikke oppstår fare for skade på miljø, kulturminner eller naturmangfold eller tap av
dyrket eller dyrkbar jord.
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Krav til liv og helse som følger av annet regelverk, som folkehelseloven og brann- og
eksplosjonsvernloven, gjelder ved siden av plan- og bygningsloven. Disse kan ikke fravikes
med hjemmel i § 20-9.
Det følger av femte ledd at det ikke kan kreves granneskjønn etter grannelova §§ 7 og 8. Det
kan heller ikke pålegges retting etter grannelova § 10 kreves, selv om skaden eller ulempen
overstiger grannelova sin tålegrense. Dette unntaket er viktig for å sikre at nødvendige tiltak i
krise eller akutt situasjon kan gjennomføres raskt. Bestemmelsen er ikke til hinder for at
domstolene med hjemmel i grannelova § 2 tillater tiltaket på vilkår som er strengere enn det
følger av § 20-9. Nabo har krav på vederlag for den skade og ulempe han blir påført.
Vederlagets størrelse fastsettes på samme måte som ved grannelova § 10 andre ledd.
Bestemmelsen er en videreføring av § 3 i asylinnkvarteringsforskriften av 8. april.
Sjette ledd regulerer tiltakshavers plikter når behovet for unntak ikke lenger er til stede.
Tiltakshaver plikter da å bringe eiendommens forhold i samsvar med den bestemmelse det er
dispensert fra. Dette kan innebære plikt til å opphøre med en midlertidig tillatt bruk, plikt til å
fjerne eller endre et utført tiltak, og eventuelt andre tiltak som er nødvendige for å
gjenopprette den tidligere tilstand.
Syvende ledd gir Kongen hjemmel for å fastsette tidsbegrensede forskrifter til gjennomføring
av denne bestemmelsen. Eventuelle forskrifter faller bort når bestemmelsen oppheves 1.
januar 2021.

15
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Høring, forslag til midlertidige endringer i plan- og bygningsloven, 23.04.2020

7. FORSLAG TIL MIDLERTIDIGE ENDRINGER I LOV OM PLANLEGGING OG
BYGGESAKSBEHANDLING (PLAN- OG BYGNINGSLOVEN)

I
I lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling gjøres følgende endring:
§ 1-6 tredje ledd skal lyde:
Andre ledd kommer ikke til anvendelse for tiltak som omfattes av §§ 20-7 og 20-8 om
skjermingsverdige objekter i medhold av sikkerhetsloven, og § 20-9 om unntak fra krav i
loven for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19.
Ny § 20-9 skal lyde:
§ 20-9 Unntak fra krav i loven for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19
Dersom det er nødvendig for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19, og det
ikke er forsvarlig å følge vanlig saksbehandling, kan kommunen etter skriftlig anmodning fra
offentlig myndighet, unnta tidsbestemt bruksendring av byggverk og plassering av
midlertidige byggverk fra krav om søknad og tillatelse etter § 20-2. Unntak kan gis for
byggverk som er nødvendig til bruk for:
a. helse- og omsorgstjenester eller sosiale tjenester, innkvartering av helsepersonell
og lagring av medisinsk materiale
b. barnehage og skole
c. innkvartering av asylsøkere og andre utlendinger som Utlendingsdirektoratet gir
botilbud til
d. plassering av innsatte i fengsel eller varetekt
Private tilbydere innen helse- og omsorg, barnehage og skole kan anmode om unntak etter
første ledd. Det skal ved anmodningen legges ved vurdering fra kommuneoverlege eller
fylkeslege at unntak er nødvendig for å ivareta krav som skal begrense spredning av smitte.
Kommunen skal fatte vedtak etter første ledd innen fem kalenderdager. Fristen løper
fra skriftlig anmodning er mottatt, og kan ikke forlenges. Overholder ikke kommunen fristen,
kan tiltaket igangsettes. Tillatelse kan gis med varighet inntil ett år. Varigheten skal fremgå av
vedtaket. Kommunen kan bare avslå anmodningen dersom det er fare for liv og helse, eller
fare for skade på miljø, kulturminner, naturmangfold eller tap av dyrket eller dyrkbar jord.
Dersom formålet med anmodning om unntak vil lide som følge av
saksbehandlingstiden på fem dager, kan anmodning framsettes ved bruk av e-post eller
tekstmelding. Kommunen plikter å ta stilling til anmodningen med en gang, og fatte
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avgjørelse samme dag som denne er mottatt. Andre ledd siste punktum gjelder tilsvarende.
Ved avslag plikter kommunen samtidig å foreslå andre egnede byggverk som kan tas i bruk.
Ved tidsbestemt bruksendring og plassering av midlertidige byggverk, skal det tas
særlig hensyn slik at det ikke oppstår fare for liv og helse, skade på miljø, kulturminner,
naturmangfold eller tap av dyrket eller dyrkbar jord.
Bestemmelsene om grannevarsel i grannelova § 6 gjelder ikke. Det kan ikke kreves
granneskjønn etter grannelova §§ 7 og 8 for slike tiltak eller retting etter grannelova § 10.
Når behovet for unntak etter første ledd ikke lenger er til stede, skal tiltakshaver sørge
for at den midlertidige bruken straks opphører, og at byggverk som er plassert midlertidig
fjernes. Tidligere lovlig bruk kan gjenopptas uten søknad etter § 20-2.
Kongen kan gi tidsbegrensede forskrifter til gjennomføring av denne bestemmelsen
som supplerer, utfyller eller fraviker bestemmelser om søknadsplikt, krav til innhold og
behandling av anmodning om unntak, saksbehandlingsfrister, nabovarsling, tekniske krav til
tiltaket, ansvar og ferdigstillelse.
II
1. Loven trer i kraft straks.
2. Plan- og bygningsloven ny § 20-9 oppheves 1. januar 2021. § 1-6 tredje ledd skal fra
samme tid lyde:
Andre ledd kommer ikke til anvendelse for tiltak som omfattes av §§ 20-7 og 20-8 om
skjermingsverdige objekter i medhold av sikkerhetsloven.
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Utkast til tidsbegrenset forskrift om unntak fra plan- og
bygningsloven for å avhjelpe konsekvensene av COVID 19
Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet xx.xx.2020 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr.
71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 20-9

§ 1 Forskriftens formål
Formålet med forskriften er å gjøre unntak fra enkelte prosessuelle og materielle krav
for å sikre rask og forsvarlig avgjørelse av unntak for tidsbestemt bruksendring og plassering
av midlertidige byggverk for å avhjelpe negative konsekvenser av Covid-19-utbruddet.
§ 2 Opplysninger som skal gis ved anmodning om unntak etter § 20-9
Ved anmodning om unntak etter § 20-9 skal det opplyses om følgende:
a. tiltakshaver og navn på kontaktperson
b. eiendom og eksisterende bebyggelse som berøres av tiltaket
c. kort beskrivelse av tiltaket og antatt varighet
d. egenerklæring om at tiltaket oppfyller krav i § 20-9 og at det ikke er privatrettslige
forhold til hinder for gjennomføring av tiltaket.
Ved anmodning om unntak fra private tilbydere innen helse, barnehage og skole skal
det legges frem bekreftelse fra kommuneoverlege, fylkeslege eller tilsvarende som bekrefter
at unntak er nødvendig for å begrense spredning av smitte.
Kommunen skal i saksbehandlingen legge til grunn tiltakshavers opplysninger om at
tiltaket oppfyller tekniske krav og at privatrettslige forhold er ivaretatt.
§ 3 Unntak fra krav om nabovarsel
Det er ikke krav om nabovarsel ved tidsbestemt bruksendring eller plassering av
midlertidige byggverk som er unntatt etter plan- og bygningsloven § 20-9, jf. § 1-6.
§ 4 Krav til tiltaket
For tidsbestemt bruksendring av byggverk og plassering av midlertidig byggverk
kommer ikke plan- og bygningsloven §§ 29-1, 29-2 og 29-4 til anvendelse.
Fra krav i forskrift 19. juni 2017 nr. 840 om tekniske krav til byggverk (byggteknisk
forskrift) gjelder følgende unntak:
a. kapittel 4 Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold, kapittel 5 Grad av
utnytting og kapittel 6 Beregnings- og måleregler
b. §§ 8-2 til § 8-5, §§ 8-7 til 8-8, § 8-10
c. §§ 9-3 og 9-4, § 9-10
d. § 12-2, §§ 12-7 til 12-12, § 12-15, § 12-17
e. §§ 13-2 og 13-3, §§ 13-6 til 13-15
f. kapittel 14 Energi
g. §§ 15-1 til 15-4, §§15-13 til 15-15

Det er ikke krav om automatisk brannslokkeanlegg (sprinkling) dersom byggverket
har brannalarmanlegg og rømningsveier i samsvar med byggteknisk forskrift kapittel 11.
§ 5 Ferdigstillelse av tiltak
Det stilles ikke krav til midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for tidsbestemt
bruksendring eller midlertidige byggverk som det er gitt unntak fra etter plan- og
bygningsloven § 20-9, jf. § 1-6.
§ 6 Frist for å klage og behandling av klage
Klagesak skal forberedes av kommunen og sendes klageinstansen innen fem
arbeidsdager etter at klagefristen er utløpt. Klageinstansen skal avgjøre saken innen fem
arbeidsdager. Fristene kan ikke forlenges.
Oversitter kommunen fristen i første ledd, kan klagen tas under behandling av
klageinstansen.

§ 7 Ikrafttredelse og varighet
Forskriften trer i kraft straks, og gjelder til 1. januar 2021.

Merknader til bestemmelsene
Til § 1
Formålet med forskriften er å sikre rask behandling av tidsbestemt bruksendring av byggverk
og plassering av midlertidige byggverk som skal stå lenger enn to måneder, og som skal
brukes til helse- og omsorgstjenester, barnehage, skole, innkvartering av asylsøkere, fengsel
og varetekt, jf. forslag til § 20-9.
Til § 2
Det er viktig at kommunen gjøres kjent med midlertidige tiltak som etableres. Det er dermed
nødvendig at kommunen mottar skriftlig informasjon som sikrer sporbarhet, og gjør det mulig
å følge opp senere med tilsyn.
Departementet er kjent med at det er ulik praksis for hva kommunene har akseptert av
dokumentasjon for å gi unntak etter midlertidig forskrift av 16. mars 2020. Departementet
mener derfor det kan være hensiktsmessig med en bestemmelse som regulerer dette særskilt,
for å sikre forutsigbar og ensartet praksis. Etter forslaget skal det gis En forenklet søknad etter
§ 20-9 skal inneholde informasjon om
- hvem som er tiltakshaver og kontaktperson for det aktuelle tiltaket,
- gårds- og bruksnummer tiltaket skal gjennomføres på
- kortfattet beskrivelse om tiltaket gjelder tidsbestemt bruksendring eller plassering av
midlertidige bygg eventuelt begge deler
- varigheten av tiltaket

-

egenerklæring fra tiltakshaver om at tiltaket oppfyller de krav som følger av § 20-9 og
denne forskriften

Det er ikke krav om å levere tegninger eller kartutsnitt.
Til § 3
Det foreslås å gjøre unntak fra kravet om nabovarsel etter plan- og bygningsloven § 21-3.
Dette er kun en videreføring av unntaket som følger av gjeldende midlertidig forskrift av 16.
mars 2020.
Til § 4
Etter denne bestemmelsen foreslås det enkelte unntak fra materielle krav i loven og
byggteknisk forskrift.
Krav som er satt for å ivareta personers liv og helse, som konstruksjonssikkerhet, tilstrekkelig
brannsikkerhet, fare mot flom og skred, gjøres det ikke unntak fra. Etter gjeldende
byggteknisk forskrift, er det i dag mulig å unnta fra kravet om sprinkling for midlertidige
byggverk som skal stå i inntil to år. Etter departementets vurdering vil det ved en kortvarig
bruksendring av eksisterende byggverk fremstå som både uforholdsmessig kostbart og unødig
strengt å kreve sprinkling av et byggverk som kun skal benyttes i en kort periode. Det vil være
fullt mulig å oppnå tilstrekkelig sikkerhet på annen måte. Departementet mener det er
forsvarlig med unntak fra kravet til sprinkling for kortvarig bruksendring av eksisterende
byggverk forutsatt at byggverket ellers oppfyller krav til brannalarmanlegg og rømningsveier.
Forslaget om unntak fra byggteknisk forskrift er en videreføring av unntaket som følger av
gjeldende midlertidig forskrift av 16. mars 2020.
I siste punktum er det presisert at kommunen ikke skal overprøve hvorvidt de tekniske
kravene er oppfylt, jf. også plan- og bygningsloven § 21-4.
Til § 5
Søknadspliktige tiltak skal i utgangspunktet avsluttes med ferdigattest. Er det gitt unntak fra
krav til søknad, stilles det ikke krav om verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.
Dette gjelder også tiltak som i utgangspunktet er søknadspliktige, men som kommunen har
funnet grunn til å unnta fra søknadsplikten etter plan- og bygningsloven § 20-5 bokstav g.
Slike tiltak kan tas i bruk umiddelbart.
For tiltak som kommunen etter § 20-9, jf. § 1-6, har unntatt fra krav om søknad og tillatelse,
gjelder tilsvarende unntak om krav til midlertidig brukstillatelse og ferdigattest.

Til § 6
Forvaltningsloven gjelder for vedtak fattet etter § 20-9, jf. § 1-6. Dette innebærer at
forvaltningslovens regler om blant annet begrunnelse etter §§ 24 og 25 og klagerett etter § 28,
fortsatt gjelder.

Eventuelle klager på vedtak om unntak etter § 20-9, skal avgjøres av kommunen innen fem
arbeidsdager. Dersom denne fristen ikke overholdes, kan Fylkesmannen ta over behandlingen
av klagen. Fylkesmannen skal avgjøre saken innen fem dager.
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1 Hovedinnholdet i høringsnotatet
Helse- og omsorgsdepartementet sender forslag til endringer i lov 23. juni 2000 nr. 56 om
helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) på høring. Det er behov for
hjemmel til å gjøre tilpasninger og unntak fra gjeldende regelverk som følge av utbruddet
av covid-19 på to ulike områder.
For det første er det behov for en hjemmel til å kunne videreføre enkelte tilpasninger og
unntak fra pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 2 og korresponderende
pliktbestemmelser. Tilpasninger og unntak er nå fastsatt i midlertidig forskrift 27. mars
2020 nr. 462 om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under
utbruddet av Covid-19. Forskriften har hjemmel i koronaloven § 2 og er nærmere omtalt i
punkt 3.2.
For det andre er det behov for hjemmel til å kunne videreføre bestemmelser i forskrift 6.
mars 2020 nr. 239 om tiltak for å sikre tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og
personlig verneutstyr som følge av utbruddet av koronaviruset. Forskriften er fastsatt med
hjemmel i smittevernloven § 7-12 og er nærmere omtalt under punkt 4.2.
I høringsnotatet kapittel 2 er det gitt en oversikt over relevante lover som gir hjemmel til å
fastsette forskrifter ved kriser og i tillegg en omtale av koronaloven som vil oppheves 27.
mai 2020. I kapittel 3 beskrives behovet for hjemmel til å fravike pasient- og
brukerrettigheter. I kapittel 4 behandles behovet for hjemler for å ivareta tilgangen til
legemidler, medisinsk utstyr, personlig verneutstyr og næringsmidler. I kapittel 5 utkastet
til lovbestemmelser.

2 Aktuelle lover som gir hjemmel til å fastsette forskrifter
ved kriser
2.1 Smittevernloven
Lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) har
som formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og
motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i
Norge. Smittevernloven er en fullmakts- og beredskapslov. Loven pålegger kommuner,
helseforetak, fylkesmenn og sentrale helsemyndigheter en rekke oppgaver, i tillegg til å
inneholde særskilte fullmakter for kommuner og sentrale helsemyndigheter til å bekjempe
smittsomme sykdommer. Smittevernloven har trinnmodell; loven regulerer ansvar og
oppgaver som gjelder i en normalsituasjon, men det er gitt særlige fullmakter overfor
sykdommer som er definert som allmennfarlig smittsom sykdom.
Smittevernloven er en generell lov som gjelder for alle smittsomme sykdommer. Det er
særlig hensynet til å beskytte samfunnet og forebygge mot smitte som begrunner de
inngripende reglene og de vide fullmaktene. Formålsbestemmelsen oppstiller rammer for
fullmaktene. I spesialmerknaden til § 1-1 i Ot.prp. nr. 91 (92-93) fremgår det at:

Formålsbestemmelsen skal presisere at loven tar sikte på å skape et smidig og framtidsrettet
lovgrunnlag for både den enkelte og samfunnets innsats mot smittsomme sykdommer.
Samtidig skal formålsbestemmelsen tjene som rettesnor – og dermed som en begrensning –
ved bruken av de fullmaktsbestemmelser som foreslås i loven. En lov av denne art må
nødvendigvis inneholde flere fullmaktsbestemmelser bl.a. for å gi rettslig dekning for å
gripe inn mot uforutsette sykdommer eller endringer i de epidemiologiske forhold som kan
true folkehelsen. Bestemmelsen vil få særlig betydning som selvstendig kompetanseskranke
ved utferdigelse av forskrifter med hjemmel i loven. Også utover dette vil
formålsbestemmelsen ha en rettslig betydning ved at de øvrige bestemmelsene må tolkes i
lys av lovens formål.
Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal de grunnleggende krav i § 1-5 vurderes. Dette
innebærer at smitteverntiltak skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse og at
tiltaket må være nødvendige og tjenlig etter en helhetsvurdering.
Ved utbrudd eller fare for utbrudd av en "allmennfarlig smittsom sykdom" utløser loven
flere smitteverntiltak og tvangstiltak. Allmennfarlige sykdommer er eller kan utgjør en
trussel mot folkehelsen, som innebærer at særlig krevende forholdsregler må tas i bruk for
å forebygge eller motvirke overføring av sykdommen. Loven har særskilte hjemler ved
fare for alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom. Det fremgår av
lovforarbeidene (Ot. Prp. nr. 91 (1992-93) side 123 at et utbrudd anses "alvorlig" hvis det
dreier seg om en "allmennfarlig smittsom sykdom med utpreget spredningstendens og det
vil kreves omfattende tiltak for å bringe utbruddet under kontroll." Covid-19 er en slik
allmennfarlig smittsom sykdom.
Det følger av smittevernloven § 7-12 at Kongen kan gi bestemmelser av
lovgivningsmessig innhold når det er fare for eller et utbrudd av en allmennfarlig
smittsom sykdom som truer folkehelsen. Formålet med bruk av fullmakten må være å
trygge folkehelsen, og for å kunne sette inn tiltak for å beskytte befolkningen. Det er krav
om at det skal være "fare for opphold", noe som vil gjelde i særlige tilfeller med stor hast,
slik at det ikke er mulig å gå ordinær vei gjennom lovgivning. Forskrifter etter § 7-12 kan
om nødvendig fastsette unntak fra gjeldende lover.
Det fremgår av smittvernloven § 7-12 fjerde ledd at lov 15. desember 1950 nr. 7 om
særlige rådgjerder under krig, krigsfare og liknende forhold (beredskapsloven) §§ 3 og 4
gjelder tilsvarende. Beredskapsloven § 3 andre ledd fastsetter at bestemmelser gitt av
Kongen snarest mulig skal meddeles Stortinget. Er Stortinget ikke samlet når
bestemmelsene gis, skal det øyeblikkelig sammenkalles. Videre fastslås det at
bestemmelser kan oppheves av Kongen eller Stortinget. Det følger av henvisningen til
beredskapsloven § 3 siste ledd at såfremt forskrifter gitt med hjemmel i smittevernloven §
7-12 ikke er opphevet innen 30 dager etter at de er meddelt Stortinget, skal de snarest
mulig legges fram som lovforslag. I samme virketid som koronaloven er det gjort unntak
fra beredskapsloven § 3 andre ledd andre punktum og tredje ledd, blant annet plikten til å
legge fram lovsak snarest mulig dersom forskriften ikke oppheves innen 30 dager.
Smittevernloven inneholder også flere andre forskriftshjemler, se blant annet § 4-1 andre
og sjette ledd, § 7-10 og § 7-11.

2.2 Helseberedskapsloven
Helseberedskapsloven har som formål å verne befolkningens liv og helse og bidra til at
nødvendig helsehjelp og sosiale tjenester kan tilbys befolkningen under krig og ved kriser
og katastrofer i fredstid. Loven omfatter nærmere angitte offentlige og private
virksomheter eller tjenesteytere som tilbyr helse- og omsorgstjenester eller sosialtjenester.
Departementet kan i forskrift bestemme at også andre virksomheter som tilbyr materiell,
utstyr og tjenester av betydning for helse- og omsorgstjenesten og sosialtjenesten, skal
omfattes av loven.
Videre følger det av helseberedskapsloven § 1-4 at loven gjelder for personell som
tjenestegjør i virksomheter loven omfatter. Departementet kan i forskrift bestemme at
personell som har tjenestegjort i slike virksomheter, og særskilt kvalifisert personell skal
omfattes av loven.
Vilkår for bruk av fullmaktsbestemmelsene
Fullmaktsbestemmelsene i helseberedskapsloven §§ 3-1, 4-1, 5-1, 5-2 får for det første
anvendelse når riket er i krig eller når krig truer, jf. § 15-5 nr. 1. Videre kommer
fullmaktsbestemmelsene til anvendelse "ved kriser og katastrofer i fredstid", dersom
Kongen treffer beslutning om det, jf. § 1-5 nr. 2. En slik beslutning kan gi anvendelse for
et begrenset tidsrom og maksimalt for 1 måned. Beslutningen kan imidlertid gjentas for
inntil 1 måned av gangen.
I lovens forarbeider (Ot.prp. nr. 89 (1998-99) Om lov om helsemessig og sosial beredskap) er
det diskutert hva som skal til for å si at det foreligger "kriser eller katastrofer i fredstid" i
henhold til lovens § 1-5, jf. spesielle merknader side 142 hvor det blant annet heter:
"En krise eller katastrofe i fredstid kan beskrives på følgende måte:
- En krise eller katastrofe er en situasjon av ekstraordinær karakter der det akutte
hjelpebehov ikke kan dekkes av tilgjengelige ressurser, og ordinære ansvarsforhold og
kommandoforhold ikke strekker til, og omlegging eller ekstra tilførsel av ressurser er
nødvendig.
Beskrivelsen av en krise eller katastrofe er ikke tatt inn i loven som legaldefinisjon.
Utgangspunktet må være at fullmaktsbestemmelsene i loven skal være et praktisk verktøy,
og de må kunne brukes når det er behov for dem. Det er situasjonen, hendelsens omfang og
konsekvenser for liv, helse og velferd som er avgjørende.
Slike hendelser kan være:
- massiv pasientpågang eller massetilstrømning av flyktninger til kommune pga.
atomulykke, naturkatastrofe, utstrakte terrorhandlinger eller bortfall av infrastruktur
- evakuering av innbyggere i kommune(r), f.eks. på grunn av store mengder radioaktivt
nedfall/krig
- når flere lokalsykehus, hele eller store deler av fylkessykehus, sentral- eller regionsykehus
blir satt ut av drift i uker/måneder
- masseskadesituasjoner
- store epidemier og masseforgiftningssituasjoner"

Det fremgår av forarbeidene at det ikke er nødvendig for å anvende loven at en
krise/katastrofe allerede har inntrådt eller materialisert seg. Det er heller ikke nødvendig
at en krise/katastrofe med sikkerhet vil oppstå. Det er tilstrekkelig at det har funnet sted
hendelser eller skjedd en utvikling som gjør at det "er stor sannsynlighet for at en
ekstraordinær krise eller katastrofesituasjon vil oppstå i nærmeste fremtid, og
konsekvensene for befolkningens liv og helse er meget alvorlige om situasjonen oppstår."
Terskelen for å kunne utløse fullmakter fremstår således lavere etter forarbeidene enn den
som følger av en isolert fortolkning av lovens ordlyd.
Rekvisisjon av fast eiendom, rettigheter og løsøre
Det følger av helseberedskapsloven § 3-1 første ledd at Helse- og omsorgsdepartementet
mot erstatning kan rekvirere fast eiendom, rettigheter og løsøre av ethvert slag som trengs til
bruk for helse- og omsorgstjenesten eller sosiale tjenester, til bolig for personell eller lagring
av materiell og utstyr. Departementet kan videre etter § 3-1 tredje ledd gi andre, for eksempel
kommuner, fylkeskommuner eller private virksomheter, tilsvarende rekvisisjonsadgang.
I tillegg kan departementet pålegge eier eller bruker av løsøre å stille tingen til rådighet på et
angitt sted, jf. § 3-1 fjerde ledd. Avståelsen kan kreves gjennomført straks, selv om erstatning
ikke er betalt eller fastsatt, og kan når det er nødvendig gjennomføres ved politiets hjelp, jf.
helseberedskapsloven § 3-1 femte ledd.
Tjenesteplikt og beordring
Helse- og omsorgsdepartementet kan etter § 4-1 pålegge personell i virksomheter som er
omfattet av loven, å møte frem på nærmere angitt sted og utføre nærmere tilvist arbeid innen
virksomheter loven omfatter. Arbeidsgiver kan pålegge personell som er beordringspliktig å
forbli i tjeneste utover ordinær arbeidstid.
I bestemmelsens tredje til femte ledd er det fastsatt enkelte unntak som innebærer at nærmere
definerte grupper kan fritas fra pålegg (gravide, under 18 år, over 65 år, aleneomsorg for barn
under 16 år eller funksjonshemmede). I sjette ledd presiseres det at plikten etter første ledd
gjelder uavhengig av bestemmelser om arbeidstid i arbeidsmiljøloven.
Ansvars-, oppgave- og ressursfordeling
Det følger av helseberedskapsloven § 5-1 at helse- og omsorgsdepartementet kan pålegge
virksomheter å ta imot og å gi nødvendige helse- og omsorgstjenester eller sosiale tjenester til
personer, uten hensyn til hvor disse bor eller oppholder seg.
Departementet kan videre bestemme at en slik virksomhets ressurser innen helse- og
omsorgstjenesten eller sosialtjenesten, herunder personellressurser, skal stilles til rådighet for
en kommune, en fylkeskommune, et regionalt helseforetak eller staten. Det fremgår av
forarbeidende til loven at bestemmelsen er ment å gi departementet mulighet til å
"gjennomføre en helhetlig og samlet innsats og koordinering av helse- og sosialtjenesten".

Omlegging og omsetningsrestriksjoner
Helse og omsorgsdepartementet kan etter helseberedskapsloven § 5-2 også pålegge
virksomheter som omfattes av loven "helt eller delvis å legge om driften, utvide driften eller
flytte virksomheten." Vannverk, apotek, grossister og tilvirkere av legemidler kan videre
pålegges å innføre omsetningsrestriksjoner og rasjonering forutsatt at Stortinget vedtar de
foreslåtte rettelsene i henvisningene i § 5-2, jf. Prop. 46 LS (2019-2020) Lov om medisinsk
utstyr.
Forskriftshjemmel
Etter helseberedskapsloven § 6-2 andre ledd kan Kongen gi forskrifter om "drift,
organisering og ansvarsforhold" som fraviker gjeldende helse- og sosiallovgivning. Det
fremgår av merknaden til § 6-2 i lovens forarbeider (Ot.prp. nr. 89 (1998-99) Om lov om
helsemessig og sosial beredskap) at bestemmelsen er laget etter mønster av
beredskapsloven § 3, men har et mer begrenset anvendelsesområde. Som eksempler på
anvendelse er det i merknaden vist til at det ved kriser og katastrofer i fredstid og under
krig kan bli nødvendig å beskrive og fastsette nærmere hvilke tjenester og tiltak som skal
ligge under det enkelte forvaltningsnivået. Videre at det kan bli nødvendig å tillempe
enkelte bestemmelser i lovgivningen vedrørende taushetsplikt.

2.3 Koronaloven
Det følger av koronaloven § 2 første ledd, jf. siste ledd, at Kongen i statsråd kan fastsette
midlertidige forskrifter som utfyller, supplerer eller fraviker de opplistede lovene så langt
det er nødvendig for å ivareta lovens formål. Lovens formål er etter § 1 å legge til rette for
forsvarlige, effektive og forholdsmessige tiltak som er nødvendige for å begrense
forstyrrelsene av sentrale samfunnsfunksjoner som følge av utbruddet av covid-19, og å
avhjelpe negative konsekvenser for befolkningen, næringslivet, offentlig sektor eller
samfunnet for øvrig. Loven kommer ikke til anvendelse dersom formålet kan ivaretas
gjennom normal lovbehandling i Stortinget.
De lovene som kan utfylles, suppleres eller fravikes, er listet opp i § 2 første ledd. Listen
er uttømmende. Det er dermed ikke mulig å benytte koronaloven til å fastsette forskrifter
som utfyller, supplerer eller fraviker andre lover enn de som er listet opp i § 2 første ledd.
Pasient- og brukerrettighetsloven, spesialisthelsetjenesteloven og helse- og
omsorgstjenesteloven er med i opplistingen av lover i § 2.
Det følger av § 5 at forskrifter som er gitt med hjemmel i loven, umiddelbart etter
kunngjøring skal meddeles Stortinget. Dersom stortingsrepresentanter som til sammen
representerer minst en tredjedel av Stortingets medlemmer, uttrykker skriftlig at de ikke
kan støtte en bestemt forskrift eller deler av forskriften, plikter Kongen straks å oppheve
de aktuelle bestemmelsene. Bestemmelsene trer da heller ikke i kraft.
Det følger av § 7 at koronaloven oppheves 27. mai 2020. Videre følger det av § 4 andre
ledd at forskrifter som er fastsatt med hjemmel i § 2, faller bort når loven opphører å
gjelde.

3 Hjemmel for å fravike pasient- og brukerrettigheter
3.1 Innledning
Verdens helseorganisasjon erklærte den 11. mars 2020 at utbruddet av den allmennfarlige
smittsomme sykdommen covid-19 utgjør en pandemi. Flere land har innført svært strenge
restriksjoner og tiltak for å begrense smittespredning og unngå at kapasiteten i helse- og
omsorgstjenesten blir overbelastet.
I slutten av februar 2020 ble det første tilfellet av smitte oppdaget i Norge. Fra 10. mars
2020 har Helsedirektoratet registrert at sykdommen har gått over i en ny fase hvor det
ikke var mulig å identifisere smittekjeden for alle som blir syke i Norge. Utbruddet av
covid-19 har gjort det nødvendig å raskt iverksatte tiltak for å begrense smittespredning,
for å beskytte liv og helse og for å sørge for opprettholdelse av samfunnskritiske
funksjoner i Norge. Disse tiltakene har i all hovedsak vært hjemlet i smittevernloven og
helseberedskapsloven.
Pandemien har alvorlige konsekvenser for næringsliv, befolkning og samfunnet for øvrig.
I offentlig sektor har det også vært behov for særregler for å kunne ivareta oppgaver i den
situasjonen vi nå er i. For å gi hjemmel for å fastsette forskrifter som kunne avhjelpe
konsekvensene av utbruddet av covid-19 på forskjellige samfunnsområder vedtok
Stortinget lov 27. mars 2020 om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvensene av
utbrudd av Covid-19 mv (koronaloven). Loven oppheves 27. mai 2020.
Helse- og omsorgsdepartementet mener at det også etter 27. mai 2020 vil være behov for
en adgang for Kongen til i forskrift å fravike gjeldende bestemmelser i pasient- og
brukerrettighetsloven og de korresponderende pliktbestemmelsene i tjenestelovgivningen.
Departementet foreslår derfor at det tas inn en midlertidig hjemmelsbestemmelse i
helseberedskapsloven. Hjemmelen omfatter både rett til spesialisthelsetjenester og rett til
kommunale helse- og omsorgstjenester.

3.2 Midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen
Pasient- og brukerrettighetsloven gir pasienter og brukere en rekke rettigheter knyttet til
tilgang til helse- og omsorgstjenester som i en krisesituasjon begrenser muligheten til å
prioritere ressursene på en hensiktsmessig måte. For å kunne møte kapasitets- og
ressursutfordringer, ble det den 27. mars 2020 med hjemmel koronaloven § 2 og pasientog brukerrettighetsloven § 2-1 b femte ledd og § 2-2 sjette ledd fastsatt midlertidig
forskrift om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av
Covid-19.
Formålet med forskriften er å bidra til en likeverdig tilgang til helse- og omsorgstjenester
og en effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser under utbruddet av Covid-19. I
forskriften er det gjort unntak fra spesialisthelsetjenestens plikt til å sette frist for når
pasienten senest skal få nødvendig helsehjelp. Pasienten har imidlertid fortsatt rett til
helsehjelp innen forsvarlig tid. Videre er fristen for å få en vurdering i
spesialisthelsetjenesten utvidet fra 10 dager til 30 dager, slik den var før 1. november

2015. Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom vil pasienten ha rett til raskere
vurdering. Dersom pasienten vurderes å ha rett til nødvendig helsehjelp fra
spesialisthelsetjenesten, skal pasienten så langt mulig informere om tidspunkt for oppstart
av utredning eller behandling.
Retten til fritt behandlingsvalg er begrenset til å gjelde for psykisk helsevern, tverrfaglig
spesialisert rusbehandling og intensiv habilitering av barn i godkjente virksomheter etter
spesialisthelsetjenesteloven § 4-3. I tillegg gjelder retten til fritt behandlingsvalg for
pasienter som ved forskriftens ikrafttredelse allerede er tatt inn under utredning eller
behandling i godkjent virksomhet etter § 4-3. Godkjenningsordningen knyttet til private
virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling består.
Det er videre gjort unntak fra retten til ny vurdering av spesialisthelsetjenesten, retten til
individuell plan og retten til kontaktlege.
Som det fremgår under punkt 2.3 oppheves koronaloven 27. mai 2020. Det innebærer
også at forskrifter som er fastsatt med hjemmel i § 2, faller bort.

3.3 Forholdet til Grunnloven og menneskerettighetene
Det følger av Grunnloven § 75 at det tilkommer Stortinget å gi eller oppheve lover. Statlig
og kommunal forvaltning utøver sin myndighet innenfor de rammene Stortinget har
vedtatt gjennom Grunnloven og alminnelig lovgivning. Domstolene skal etter Grunnloven
§ 89 påse at de andre statsmaktene og kommunenes myndighetsutøvelse er lovlig og
innenfor Grunnlovens grenser. Det følger av legalitetsprinsippet i Grunnloven § 113 at
offentlige inngrep i borgernes frihet og rettssfære som utgangspunkt krever hjemmel i lov
vedtatt av Stortinget. Dette prinsippet vil også gjelde for forskrifter som skal gis i
medhold av den foreslåtte lovhjemmelen.
Grunnloven går ved motstrid foran alminnelig lovgivning. Det følger av dette at
forskrifter gitt med hjemmel i den foreslåtte lovbestemmelsen heller ikke vil kunne
fravike Grunnloven. Den foreslåtte hjemmelen gir videre ikke hjemmel til å foreta
innskrenkninger i grunnlovfestede rettigheter ut over det som er gjeldende rett i dag. For
eksempel vil prinsippet i Grunnloven § 98 om at ingen mennesker må utsettes for usaklig
eller uforholdsmessig forskjellsbehandling gjelde fullt ut også når det skal gis forskrifter i
medhold av den foreslåtte loven.
Det samme vil gjelde konvensjoner gjennomført med forrang gjennom
menneskerettsloven. Det medfører at forskrifter ikke kan gjøre inngrep i eller fravike
rettigheter i konvensjoner som etter menneskerettsloven gjelder som norsk lov, utover det
som er forenlig med konvensjonene selv. Konvensjonene som gjelder som norsk lov etter
menneskerettsloven § 2, og som ved motstrid går foran annen lovgivning etter § 3, er Den
europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), FNs konvensjon om sivile og politiske
rettigheter (SP), FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK),
FNs barnekonvensjon (BK) og FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (KDK), i tillegg til
en rekke tilleggsprotokoller til disse konvensjonene. For øvrig følger det av Grunnloven

§ 92 at statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er
nedfelt i menneskerettskonvensjoner som Norge er bundet av.

3.4 Departementets vurderinger og forslag
Gjeldende helselovgivning er utarbeidet for å ivareta behovene i en normalsituasjon og tar
ikke fullt ut høyde for en krisesituasjon hvor helse- og omsorgstjenesten over tid må ha
beredskap for å håndtere et høyt antall smittede pasienter og hvor også en del av
helsepersonellet kan være smittet eller i karantene. Samtidig vil befolkningen ha vanlige
helseutfordringer som må ivaretas for å unngå risiko for forverret helse. I en slik situasjon
kan det oppstå betydelige ressurs- og kapasitetsutfordringer for helse- og
omsorgstjenesten. Det vil innebære at helse- og omsorgstjenesten må foreta omstillinger,
krevende prioriteringer og rasjonering. Samtidig skal de grunnleggende rettighetene til
helse- og omsorgstjenester ivaretas.
Som omtalt i punkt 3.2 er det med hjemmel i koronaloven fastsatt en midlertidig forskrift
som gjør unntak fra eller tilpasninger i enkelte av bestemmelsene i pasient- og
brukerrettighetsloven for å gi helse- og omsorgstjenesten et bedre handlingsrom for å
forberede virksomheten til å kunne motta et høyt antall covid-19-pasienter og til å møte
ressurs- og kapasitetsutfordringene knyttet til en slik pandemi. Det fremgår av forskriften
§ 1 at formålet med forskriften er å bidra til likeverdig tilgang til helse- og
omsorgstjenester og en effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser under utbruddet av
covid-19.
I dagens situasjon er smittespredningen på et nivå som innebærer at helse- og
omsorgstjenesten kan ivareta de smittede på en god måte og samtidig foreta en
opptrapping til mer normal drift. Det må antas at det i en lengre periode fremover vil være
en god del pasienter som blir smittet av covid-19 og at en del av disse blir alvorlig syke.
Det understrekes at det også foreligger stor usikkerhet om utviklingen fremover og at det
også foreligger en risiko for at smittespredningen øker når man letter på de strengeste
smitteverntiltakene. Den fremtidige smittespredningen vil også avhenge av i hvilken grad
befolkningen fortsetter å følge de påbudte og anbefalte smitteverntiltakene. Helse- og
omsorgstjenesten må derfor fortsatt planlegge og forberede seg på å håndtere et høyt
antall smittede pasienter og en mulig smittetopp.
Helse- og omsorgsdepartementet mener at det er grunn til å anta at det også etter at
koronaloven oppheves, kan være behov for enkelte tilpasninger og unntak i lovverket
knyttet til pasient- og brukerrettigheter for at helse- og omsorgstjenesten skal ha et større
handlingsrom til å bruke ressursene på best mulig måte i den foreliggende situasjonen.
Smittevernloven § 7-12 gir Kongen en vid adgang til å gi bestemmelser av
lovgivningsmessig innhold for å trygge folkehelsen og for å sette inn tiltak til vern om
befolkningen. Hjemmelen gir også Kongen adgang til å gjøre avvik fra gjeldende
lovgivning hvor formålet er å trygge folkehelsen og verne om befolkningen.
Formålsbestemmelsen i smittevernloven § 1-1 setter rammer for anvendelse av
hjemmelen. Det fremgår av formålsbestemmelsen at loven har til formål å verne
befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de

overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føre inn i Norge eller ut av
Norge til andre land. Loven skal videre sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter
setter i verk nødvendige smitteverntiltak og samordner sin virksomhet i
smittevernarbeidet.
Formålet med den midlertidige forskriften er å bidra til likeverdig tilgang til helse- og
omsorgstjenester og en effektiv utnyttelse av ressursene i helse- og omsorgstjenesten.
Formålet med forskriften knytter seg ikke direkte til smitteverntiltak, men til behovet for
å gi helse- og omsorgstjenesten større handlingsrom for å håndtere konsekvensene av
utbruddet av covid-19. Etter departementets vurdering vil smittevernloven § 7-12 ikke
være en naturlig hjemmel for en videreføring av tilpasninger og unntak fra pasient- og
brukerrettigheter for å gi helse- og omsorgstjenesten større handlingsrom for å håndtere
konsekvensene av covid-19.
Gjeldende helseberedskapslov § 6-2 gir Kongen en vid fullmakt til å fravike gjeldende
helse- og sosiallovgivning. Hjemmelen er begrenset til bestemmelser om "drift,
organisering og ansvarsforhold". Bestemmelsen må også ses i sammenheng med
virkeområdebestemmelsene i helseberedskapsloven §§ 1-3 og 1-4 hvor det fremgår hvilke
virksomheter og personell som omfattes av loven. Etter departementets vurdering gir ikke
helseberedskapsloven § 6-2 en klar hjemmel til å gjøre inngrep i pasient- og
brukerrettigheter knyttet til enkeltpersoner.
Departementet mener derfor at det vil være behov for et nytt hjemmelsgrunnlag for å
kunne fravike gjeldende bestemmelser i pasient- og brukerrettighetsloven og
korresponderende pliktbestemmelser i tjenestelovgivningen etter at koronaloven
oppheves.
Det må foretas løpende vurderinger av hvilke tilpasninger og unntak som vil være
nødvendige og forholdsmessige for å sikre at helse- og omsorgstjenesten får et
handlingsrom til å håndtere den foreliggende situasjonen. Med bakgrunn i den
usikkerheten som fortsatt foreligger om den framtidige utviklingen av pandemien og at det
raskt skje endringer som medfører behov for nye unntak, mener departementet at det ikke
er hensiktsmessig å foreslå konkrete tilpasninger eller unntak i pasient- og
brukerrettighetsloven, men en hjemmelsbestemmelse slik at Kongen kan gi forskrifter som
utfyller, supplerer eller fraviker bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel
2.
Utfordringene knyttet håndteringen av covid-19 vil også kunne oppstå ved senere kriser
eller katastrofer, og departementet har derfor vurdert hvorvidt det burde foreslås en varig
hjemmelsbestemmelse i helseberedskapsloven. På grunn av den knappe tiden
departementet har hatt til rådighet for å utrede mulige behov og at det heller ikke er
anledning til å ha en ordinær høring, mener departementet det ikke bør foreslås varige
bestemmelser. Det vil etter denne pandemien være behov for å foreta en gjennomgang av
helseberedskapsloven med bakgrunn i de erfaringer vi har høstet. I en slik gjennomgang
vil departementet kunne foreta grundige vurderinger av mulige behov og ha en ordinær
høringsprosess.

Departementet foreslår derfor en midlertidig hjemmel i helseberedskapsloven. Det
foreslås at loven oppheves 1. januar 2021, men adgangen til å benytte
hjemmelsbestemmelsen utløses av at Kongen beslutter at det er krise eller katastrofe, jf.
helseberedskapsloven § 1-5 første ledd nr. 2. Det følger av helseberedskapsloven § 1-5
første ledd nr. 2 fjerde punktum at en slik beslutning gis for et begrenset tidsrom og
maksimalt for 1 måned. Beslutningen kan gjentas for inntil 1 måned av gangen. Dette
innebærer at det med 1 måneds mellomrom må foretas en ny vurdering av om vilkårene
for å anvende fullmaktsbestemmelsene fortsatt er oppfylt.
Hjemmelen bør videre begrenses til å utfylle, supplere eller fravike bestemmelser i
pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 2. Dette vil også omfatte tilhørende
pliktbestemmelser i tjenestelovene.
Det vil dermed kun være adgang til å foreta endringer i reglene som knytter seg til rett til
helse- og omsorgstjenester og pasientreiser. Det vil således ikke være adgang til å foreta
midlertidige endringer i øvrige kapitler i pasient- og brukerrettighetsloven, for eksempel i
bestemmelsene om samtykke, medvirkning eller informasjon. I tillegg er det presisert at
det ikke kan gjøres unntak i retten til øyeblikkelig hjelp og retten til nødvendig helsehjelp
fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten og fra spesialisthelsetjenesten, jf. pasientog brukerrettighetsloven § 2-1 a første og andre ledd og § 2-1 b første ledd og andre ledd
første punktum.
Videre er det et vilkår for anvendelse av hjemmelen at forskriftene er nødvendige for å
bidra til likeverdig tilgang til nødvendige helse- og omsorgstjenester og en forsvarlig og
effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Departementet vil vurdere om tilpasninger og
unntak er nødvendige og forholdsmessige ut fra den situasjonen som helse- og
omsorgstjenesten er i.
I den nåværende situasjonen er det et begrenset antall smittede og helse- og
omsorgstjenesten har åpnet opp for mer normal drift. Konsekvensen av den tidligere
aktivitetsnedgangen er at flere venter, og mange pasienter har fått ett redusert helsetilbud
og risiko for forverret helse.
Det er samtidig slik at store deler av helse- og omsorgstjenesten, blant annet sykehusene
og sykehjemmene, har hatt en høy belastning fordi tjenesten har måtte bygge opp
beredskap, iverksette smitteverntiltak og drive opplæring av medarbeidere til å håndtere
nye oppgaver som for eksempel intensivfunksjoner, i tillegg til å ivareta pasienter med
covid-19 eller vanlige helseutfordringer. En del av helse- og omsorgspersonellet har i
tillegg vært smittet eller i karantene, noe som har medført en merbelastning for resten av
arbeidsstyrken.
Dersom smittespredningen holdes på et lavt nivå, vil departementet vurdere om det
fortsatt vil være behov for å videreføre de enkelte tilpasningene eller unntakene som er
fastsatt i midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe
konsekvenser under utbruddet av Covid-19.
Dersom det skjer en sterk oppblussing av smitte, og det blir en sterk økning i presset mot
helse- og omsorgstjenesten, vil det også kunne oppstå behov for andre unntak eller

tilpasninger enn de som er fastsatt i midlertidig forskrift 27. mars 2020 om endringer i
helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av Covid-19.
Det fremgår av helseberedskapsloven § 1-3 at loven gjelder for ulike virksomheter som
yter helse- og omsorgstjenester eller sosialtjenester, apotek, grossister og tilvirkere av
legemidler mv. I tillegg gjelder loven etter § 1-4 for personell som tjenestegjør i slike
virksomheter. Departementet foreslår en midlertidig § 1-4 a som presiserer at den
foreslåtte hjemmelsbestemmelsen i § 6-2 tredje ledd også vil gjelde for pasienter og
brukere.

3.5 Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget om en hjemmel for Kongen til å fastsette forskrift som supplerer, utfyller eller
fraviker pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 2 etablerer ingen nye plikter for
myndighetene eller rettigheter for borgerne som innebærer økonomiske konsekvenser. I
medhold av hjemmelen vil det kunne iverksettes tiltak som kan medføre økte kostnader
for de ulike delene av helse- og omsorgstjenesten. Dette må imidlertid vurderes i
forbindelse med fastsettelsen av de midlertidige forskriftene. Det vises for øvrig til Prop.
52 S (2019-2020) om økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet der det går fram at
Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med forslag til tilleggsbevilgninger for helseog omsorgstjenesten på et senere tidspunkt.

4 Tilgang til legemidler, medisinsk utstyr mv
4.1 Innledning
Utbruddet av koronaviruset påvirker både tilgangen til og forbruket av legemidler,
medisinsk utstyr og personlig verneutstyr i tillegg til medisinske næringsmidler. Markedet
og forsyningskjedene for legemidler er globale. Norge er avhengig av import for å dekke
behovet for legemidler. Etterspørselen etter legemidler har hovedsakelig økt fordi mange
land har igangsatt beredskapslagring nasjonalt. Tilgangen til legemidler er helt avgjørende
for at den nasjonale helsetjenesten skal være i stand til å håndtere covid-19 pandemien på
en god måte.
Med hjemmel i smittevernloven § 7-12 er departementet gjennom tre kgl.res, 28. februar,
13. mars og 8. april 2020, delegert fullmakt til å fastsette forskrift med tiltak for å ivareta
tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr, personlig verneutstyr og næringsmidler. Det er
med hjemmel i delegeringsvedtakene fastsatt forskrift 6. mars 2020 nr. 239 om tiltak for å
sikre tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr, personlig verneutstyr og næringsmidler.
Det følger av henvisningen til beredskapsloven § 3 siste ledd i smittvernloven § 7-12
fjerde ledd at såfremt forskrifter gitt med hjemmel i smittevernloven § 7-12 ikke er
opphevet innen 30 dager etter at de er meddelt Stortinget, skal de snarest mulig legges
fram som lovforslag.
Gjennom midlertidig lov 27. mars 2020 nr. 17 om forskriftshjemmel for å avhjelpe
konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) er smittevernloven § 7-12 tredje

punktum midlertidig endret ved at beredskapsloven § 3 ikke kommer til anvendelse for
forskrifter som fastsettes med hjemmel i smittevernloven § 7-12 som ledd i håndteringen
av utbruddet av covid-19. Dette vil imidlertid bare gjelde så lenge koronaloven er kraft og
vil dermed oppheves den 27. mai 2020.
Departementet anser det som overveiende sannsynlig at tiltakene som er iverksatt for å
ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr, personlig verneutstyr og næringsmidler
vil være nødvendige også når koronaloven er opphevet.
Kravet i beredskapsloven § 3 som fastsetter at Kongen snarest mulig skal fremme
lovforslag til Stortinget såfremt forskriften ikke faller bort innen 30 dager etter at den er
meddelt Stortinget må derfor oppfylles.

4.2 Departementets vurderinger og forslag
4.2.1 Legemidler
Som følge av utbruddet av koronaviruset er det innført meldeplikt for legemiddelgrossister
før parallelleksport finner sted, mulighet for å kunne forby parallelleksport, rasjonering i
apotek og fra grossist samt prioritering av pasientgrupper ved utlevering og salg i apotek,
jf. kgl.res. av 28. februar og forskrift 6. mars 2020 nr. 239 om tiltak for å sikre tilgangen
til legemidler, medisinsk utstyr, personlig verneutstyr som følge av utbruddet av
koronaviruset § 1til 4.
Norske legemiddelgrossister gis i forskriftens § 2 en meldeplikt til Legemiddelverket før
de skal parallelleksportere bestemte legemidler. Legemiddelverket må i løpet av tre
virkedager vurdere, ut ifra den totale lagerstatusen i landet, om legemidlet som ønskes
parallelleksportert skal føres opp på en liste med legemidler som det ikke er tillatt å
parallelleksportere. Vilkåret for å vedta forbud mot parallelleksport av legemidler er at det
er grunn til å tro at det er fare for tilgangen til legemidler i Norge. Uten en melding fra
grossist, vil Legemiddelverket lete i blinde. Grossister har en leveringsplikt som medfører
at dersom de ikke kan oppfylle denne pga. parallelleksport så har de brutt leveringsplikten
sin. Grossistene har imidlertid kun oversikt over egen lagerstatus, hvilket ikke
nødvendigvis er representativt for lagernivåene hos de øvrige grossistene. Videre er det
liten nytte i å fastslå at leveringsplikten er brutt på grunn av parallelleksport. Legemidlene
er da allerede ute av landet og en eventuell mangelsituasjon har oppstått.
Legemiddelverket må kunne agere proaktivt for å unngå legemiddelmangel.
Legemiddelverket kan også vedta forbud mot parallelleksport av enkelte legemidler uten
forutgående melding fra grossist, jf. forskriftens § 1.
Forskriften § 3 inneholder en bestemmelse som gir Legemiddelverket adgang til å
rasjonere legemidler fra grossist og apotek. Legemidler som underlegges rasjonering vil
føres på liste av Legemiddelverket hvor type restriksjon også vil fremkomme. Flere
legemidler er oppført på liste over rasjonering i apotek på grunn av lagerbeholdningen i
landet. Behovet for rasjonering vurderes kontinuerlig av Legemiddelverket og
Helsedirektoratet.

I tiden fremover kan det oppstå tilfeller hvor mangel på enkelte legemidler er av et slikt
omfang at rasjonering i apotek ikke vil være et tilstrekkelig tiltak. I forskriftens § 4 er
Helsedirektoratet derfor gitt kompetanse til å prioritere mellom pasientgrupper ved
utlevering og salg av legemidler i apotek dersom rasjonering ikke er nok. Prioritering ved
utlevering av legemidler vil i praksis innebære å nedprioritere tilgangen til det aktuelle
legemidlet for pasienter som kan benytte andre alternativer og for pasienter hvor følgene
av å ikke få tilgang på det aktuelle legemidlet vil være mindre alvorlige enn hva som vil
være tilfelle for andre pasienter. Dette innebærer at noen som i dag får legemidlet ikke vil
få det fremover. Helsedirektoratet har foreløpig ikke tatt i bruk hjemmelen.
Gjennom kgl.res. av 8. april 2020 er departementet gitt hjemmel for å kunne pålegge de
samme forpliktelsene på tilvirkere av legemidler. Denne hjemmelen er per i dag ikke tatt i
bruk. Helse- og omsorgsministeren hadde 3. mars 2020 møte med norsk næringsliv for å
oppfordre til produksjon av medisinsk utstyr og smittevernutstyr. Det etableres nå
nasjonale produksjonslinjer for smittevernutstyr og medisinsk utstyr.
Helsedirektoratet fikk 6. mars 2020 oppdrag om å forberede innkjøp av legemidler til
Norge i forbindelse med utbruddet av koronaviruset. I oppdraget inngår det å vurdere om
det i lys av beredskapssituasjonen er mulig å øke produksjonskapasiteten på kritiske
legemidler i Norge. Legemiddelverket, har fått delegert fullmakt av Helsedirektoratet til
gjennomføring av den delen av departementets oppdrag av 6. mars 2020 som omhandler
beredskapslagring av legemidler, herunder produksjon.
Med utgangspunkt i Helsedirektoratets rapport «Nasjonal legemiddelberedskap delrapport: Legemiddelproduksjon» (IS-2873) oversendt departementet 29. februar 2020,
skal Legemiddelverket etablere et prosjekt der alle relevante aktører involveres, for å
iverksette aktuelle tiltak foreslått i rapporten. Legemiddelverket vil om kort tid komme
med en anbefaling om oppstart av produksjon i Norge av et par utvalgte legemidler som
anses mest kritiske og nødvendige med høy risiko for forsyningssvikt. Når det produseres
legemidler i Norge er det etter departementets syn nødvendig å kunne pålegge produsenter
de samme pliktene som er gitt grossister i delegasjonsvedtak av 28. februar 2020. Dette vil
gjøre det mulig å sikre at smittevernutstyr, medisinsk utstyr og legemidler, som det nå
legges til rette for produksjon av i Norge, først og fremst kommer helsetjenesten og
befolkningen i Norge til gode før et eventuelt overskudd kan eksporteres.
Ved vedtagelse av folkehelseloven ble det også vedtatt endringer i andre lover, blant annet
i helseberedskapsloven § 1-3 som fastslår hvilke virksomheter som omfattes av loven.
Ved en inkurie ble ikke § 5-2 som inneholder hjemmel til omsetningsrestriksjoner
oppdatert i henhold til endringene i lovens § 1-3. Lovens § 5-2 om
omsetningsrestriksjoner, herunder eksportforbud, rasjonering og prioritering, henviser
derfor ikke til korrekte virksomheter i § 1-3, altså apotek, grossister og tilvirkere av
legemidler. Inkurien er foreslått rettet i Prop. 46 LS (2019-2020) Lov om medisinsk utstyr
som ble førstegangsbehandlet i Stortinget 17. april 2020. Omsetningsrestriksjonene for
legemidler, herunder eksportforbud, rasjonering og prioritering vil dermed kunne
videreføres med hjemmel i helseberedskapsloven §§ 1-3 og 5-2 forutsatt at Prop. 46 LS
(2019-2020) vedtas av Stortinget. Departementet mener derfor det ikke er behov for

lovendringer for å kunne videreføre reglene om tilgang til legemidler som følge av
koronavirusutbruddet utover de endringer som er forelagt Stortinget i Prop. 46 LS (20192020).
Det følger av helseberedskapsloven § 5-3 at for å kunne gjennomføre
omsetningsrestriksjoner etter § 5-2, kan departementet pålegge virksomhetene å utføre
nærmere bestemte forberedelser. For å kunne innføre tiltak som forbud mot eksport,
rasjonering og prioritering må myndighetene ha kunnskap om lagerstatus for legemidler.
Gjennomgang av lagerbeholdning og rapportering fra apotek, grossist og tilvirker må
anses omfattet av § 5-3 som forberedelse for omsetningsrestriksjoner.
Helseberedskapsloven § 5-3 gir departementet anledning til kreve en rapportering av
lagerbeholdning, om nødvendig kan departementet kreve at det gjøres daglig.
Omsetningsrestriksjoner etter lovens § 5-2 er svært inngripende og kan ikke innføres uten
informasjon om lagerbeholdning. For tiltak som gjelder eksport følger det av EØS-avtalen
art. 13 og GATT 1994 art. XI:2 (a) og XX at slike tiltak må være forholdsmessige.
Departementet mener at i lovens § 5-3 må forberedelser for gjennomføring av tiltak etter
lovens § 5-2 inkludere rapportering på lagerbeholdning, med den frekvens som anses
nødvendig for å ha en god nok oversikt før restriksjoner innføres. En rapportering daglig
vil i praksis ligge svært nær opptil en meldeplikt slik man har innført for grossister før
parallelleksport finner sted. En meldeplikt er i tillegg bedre tilpasset aktørene ved at de
selv rapporterer når noe skal eksporteres i stedet for at det avkreves en daglig
rapportering.
Departementet vurderer det slik at helseberedskapsloven § 5-3 kan anvendes for en
videreføring av grossistenes meldeplikt for parallelleksport forutsatt at Prop. 46 LS (20192020) får tilslutning av Stortinget. Av den grunn foreslår departementet ikke lovendringer
for å kunne videreføre regler om meldeplikt for tilgang til legemidler som følge av
koronavirusutbruddet i denne høringen.
4.2.2 Medisinsk utstyr, personlig verneutstyr og næringsmidler
Det er gitt bestemmelser om meldeplikt, rasjonering av medisinsk utstyr, personlig
verneutstyr og næringsmidler i forskrift 6. mars 2020 nr. 239 om tiltak for å sikre
tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr, personlig verneutstyr som følge av utbruddet av
koronaviruset §§ 6 til 9.
Bakgrunnen for innføringen av bestemmelsene er de samme som beskrevet under punkt
3.1 vedrørende legemidler. Utover det faktum at både markedet og forsyningskjedene er
globale har man opplevd at pasienter hamstrer medisinsk utstyr og næringsmidler.
For personer med medfødte metabolske tilstander slik som for eksempel fenylketonuri
(Føllings sykdom) er næringsmidlet å anse som behandlingen av selve sykdommen. Det
vil være alvorlig og for mange livstruende dersom ikke næringsmidler til slike sykdommer
er tilgjengelig. For brukere som er avhengig av sondenæring vil det kunne være alvorlig
og mulig livstruende ved mangel på sondenæring. Mangel på melkeerstatninger (av typen

næringsmidler til spesielle medisinske forhold) for små barn der melk er eneste næring vil
være alvorlig og mulig livstruende.
Folketrygden yter stønad etter forskrift 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av
utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) til dekning av utgifter til
næringsmidler til spesielle medisinske formål. Slike næringsmidler benyttes i tillegg til
eller som erstatning for ordinær kost. Helsedirektoratet opplever tendenser til hamstring
av næringsmidler slik som man også har sett for legemidler og medisinsk utstyr.
Leverandørene melder at de per nå har kontroll på situasjonen, men at dersom det skulle
bli en ytterligere økning i etterspørselen, så vil det kunne bli mer utfordrende. Det kan
derfor i tiden fremover bli behov for restriksjoner ved salg og utlevering av næringsmidler
i apotek og hos bandasjist.
De fleste benytter næringsdrikker som et supplement til annen næring. For enkelte
alvorlige underernærte brukere vil en mangelsituasjon kunne føre til en livstruende
situasjon. Dette gjelder særlig personer som er fullernært på medisinske næringsmidler.
Helseberedskapsloven § 1-3 omfatter kun apotek, legemiddelgrossister og tilvirkere av
legemidler. For å kunne videreføre bestemmelsene om meldeplikt, rasjonering og
omsetningsrestriksjoner av medisinsk utstyr, personlig verneutstyr og næringsmidler må
bandasjister, grossister og tilvirkere av disse tre produktgruppene omfattes av
helseberedskapslovens virkeområde da det ikke nødvendigvis er de samme profesjonelle
aktørene som er relevante for disse tre produkttypene som for legemidler.
Helseberedskapsloven § 1-3 siste ledd fastslår at:
«Departementet kan i forskrift bestemme at også andre virksomheter som tilbyr materiell,
utstyr og tjenester av betydning for helse- og omsorgstjenesten og sosialtjenesten, skal
omfattes av loven.»
Departementet tar sikte på at denne hjemmelen tas i bruk slik at bandasjister, og grossister
og tilvirkere av disse tre produktgruppene omfattes av helseberedskapslovens virkeområde
ved håndtering av koronavirusutbruddet. Sett i lys av departementets kompetanse i
helseberedskapsloven § 1-3 siste ledd foreslår departementet ingen lovendringer for å
utvide lovens virkeområde til også å omfatte omsetter og tilvirkere av medisinsk utstyr,
personlig verneutstyr og næringsmidler.
Det er i forskrift 6. mars 2020 nr. 239 om tiltak for å sikre tilgangen til legemidler,
medisinsk utstyr, personlig verneutstyr som følge av utbruddet av koronaviruset også gitt
bestemmelser om omsetningsrestriksjoner for medisinsk utstyr, personlig verneutstyr og
næringsmidler. For det første er det innført regler om rasjonering i apotek samt hos
bandasjist og fra omsettere. For det andre er det som følge av enighet mellom Norge og
EU innført regler om krav til eksporttillatelse ved eksport til tredjeland av
smittevernutstyr i henhold til forordning 2020/402 og forordning 2020/426. 1 2
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Helseberedskapsloven § 5-2 gir anledning til å innføre denne typen restriksjoner for
apotek, grossister og tilvirkere av legemidler fordi bestemmelsens første ledd viser til
lovens § 1-3. Derfor vil lovens § 5-2 i praksis bare kunne brukes for å innføre
omsetningsrestriksjoner av legemidler. Sett i lys av mangelsituasjoner både for
smittevernutstyr og in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr til testing av covid-19, samt
hamstring av medisinsk utstyr og næringsmidler i apotek og hos bandasjist, mener
departementet at det er nødvendig med en hjemmel for å kunne videreføre
omsetningsrestriksjoner for denne typen produkter.
Eksport av medisinsk utstyr, personlig verneutstyr og næringsmidler er, som for alle andre
varer, underlagt bestemmelser i EØS-avtalen om fri vareflyt over landegrensene. Et
forbud mot eksport av bestemte produkter vil i utgangspunktet omfattes av EØS-avtalen
art. 12 og GATT 1994 art. XI:1, men etter departementets vurdering kommer
unntaksbestemmelsene i EØS-avtalen art. 13. og GATT 1994 art. XI:2(a), alternativt art.
XX, til anvendelse i dette tilfellet. Ordningen som er innført for legemidler gjennom
forskrift 6. mars 2020 nr. 239 om tiltak for å sikre tilgangen til legemidler, medisinsk
utstyr, personlig verneutstyr er parallell til den spanske ordningen for parallelleksport av
legemidler i normalsituasjoner, som for øvrig svært ofte vises til i EU-sammenheng for å
være innenfor de EØS-rettslige rammene. Systemet med eksporttillatelser etter forordning
2020/402 for nærmere angitt smittevernutstyr er utarbeidet av EU for å sikre tilgang
innenfor EØS-området.
Departementet anser slik hjemmel som nødvendig for å kunne ivareta den norske
befolkningens tilgang til medisinsk utstyr, personlig verneutstyr og næringsmidler i størst
mulig grad, og på den måten kunne beskytte befolkningens liv og helse. Tilgang til disse
produktene er grunnleggende for helsetjenestens mulighet til å håndtere
koronavirusutbruddet og for å kunne yte forsvarlig helsehjelp. Forslaget er midlertidig og
det åpnes bare for å kunne forby eksport når helseberedskapsloven § 1-5 er oppfylt.
Departementet foreslår derfor en midlertidig endring i helseberedskapsloven § 5-2 slik at
den også kan anvendes overfor virksomheter som omfattes av forskrift gitt med hjemmel i
§ 1-3, i dette tilfellet bandasjister, grossister og tilvirkere av medisinsk utstyr, personlig
verneutstyr og næringsmidler.
Meldeplikt og rapportering om lagerbeholdning av medisinsk utstyr, personlig verneutstyr
og næringsmidler vil omfattes av lovens § 5-3 dersom § 5-2 endres i tråd med
departementets forslag. Departementet foreslår derfor ingen endringer i
helseberedskapsloven for å kunne pålegge aktørene nærmere forberedende forpliktelser.
4.2.3 Behov for hjemmel til å fravike gjeldende regelverk
Tilgangen til medisinsk utstyr og personlig verneutstyr er svært komplisert som følge av
koronavirusutbruddet. Særlig opplever man mangel på smittevernutstyr og in vitrodiagnostisk medisinsk utstyr til testing av covid-19. For å sikre tilgang er det i forskrift 6.
mars 2020 nr. 239 om tiltak for å sikre tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og
personlig verneutstyr som følge av utbruddet av koronaviruset § 5 gitt anledning for
Helsedirektoratet å vedta unntak fra gjeldende lovgivning. Et slikt unntak er brukt for at

Sykehusinnkjøp HF skal kunne kjøpe inn tilstrekkelig smittevernutstyr til helse- og
omsorgstjenesten.
På grunn av enorm etterspørsel globalt etter smittevernutstyr vil ikke norsk helsetjeneste
kunne håndtere covid-19 pandemien uten et slikt unntak. Videre er Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU) innvilget unntak i forbindelse med utvikling og bruk
av en ny metode for ekstraksjon av virus-RNA til bruk ved testing for SARS-CoV-2. Metoden
er utviklet som del av arbeidet med å øke og utvide testkapasiteten i Norge som er en
nødvendig forutsetning for kunne lempe på smitteverntiltakene som er innført overfor
befolkningen.
Gjennom EØS-avtalen har vi et harmonisert regelverk for varer i norsk rett. Regelverket
dekker ulike aspekter ved selve varen, prosedyrer for samsvarsvurderinger og regler for
utpeking av tekniske kontrollorganer. Personlig verneutstyr og medisinsk utstyr er
eksempler på varer som reguleres gjennom harmoniserte EØS-regelverk for varer. Både
personlig verneutstyr og medisinsk utstyr skal påføres CE-merking. Produsenten har
ansvar for å påføre varen eller emballasjen CE-merking. Hvilke prosedyrer for
samsvarsvurdering som skal anvendes, inkludert om det er nødvendig å involvere et
teknisk kontrollorgan før varen får CE-merking er ulikt regulert i de to regelverkene.
Produsentene skal i henhold til begge regelverk alltid utarbeide en samsvarserklæring.
CE-merking er i seg selv ingen garanti for at en vare er sikker for forbrukere og
arbeidstakere, men ved å påføre CE-merking påtar produsenten seg et ansvar for at
produktet oppfyller kravene i regelverket. CE-merking er også et verktøy som tilsyns- og
tollmyndighetene kan bruke i sin kontroll av varer. Samtidig kan en vare som korrekt er
påført CE-merking, kunne sirkulere fritt i EØS uten å møte gjentatte myndighetskrav om
samsvarsvurderinger. CE-merking er altså en forutsetning for at personlig verneutstyr og
medisinsk utstyr kan plasseres på markedet innenfor EØS-området.
Gjennom rekommandasjon 2020/403 av 23. mars 2020 har EU åpnet for at helsearbeidere
kan benytte smittevernutstyr som ikke fullt ut oppfyller gjeldende krav. 3 EU har vedtatt en
rekommandasjon som er ikke bindende, men vil være en veileder til hvordan gjeldende
regelverk for slikt utstyr skal praktiseres i den situasjonen som nå har oppstått. Den 24.
mars 2020 ble en tilsvarende rekommandasjon vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan (ESA)
gjennom en hasteprosedyre som gjør at rekommandasjonen kan gjøres gjeldende for
EØS/EFTA-landene, jf. Standing Committee Decision 3/2012/SC artikkel 5 og Protokoll 1
til the Surveillance and Court Agreement Article 1(2). 4 Norge støttet at
rekommandasjonen skulle gjøres gjeldende også for de tre EØS/EFTA-landene.
Sett i lys av utfordringene knyttet til tilgangen til smittevernutstyr, enten regulert som
personlig verneutstyr eller medisinsk utstyr, er det behov for å anskaffe utstyr som i
utgangspunktet ikke har vært tiltenkt det europeiske markedet, det vil si som ikke er CEmerket. Det kan også være nødvendig å initiere egenproduksjon i Norge. Ingen av
3
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alternativene gjør det mulig å ivareta kravet om CE-merkede produkter innenfor det
tidsperspektivet som er nødvendig for å kunne ivareta helsetjenestens håndtering av
koronautbruddet og hensynet til folkehelsen.
Utbruddet av koronaviruset har konsekvenser for tilgangen til en rekke varer.
Sektorregelverkene for både personlig verneutstyr og medisinsk utstyr er omfattende og
svært detaljerte. Regelverkene dekker ulike aspekter ved selve varen, prosedyrer for
samsvarsvurderinger, alle markedsaktører, utpeking av tekniske kontrollorganer og
markedstilsyn. For at helsetjenesten skal kunne håndtere utbruddet er den helt avhengig av
å ha tilgang til personlig verneutstyr og medisinsk utstyr. Det er betydelig usikkerhet
knyttet til utviklingen av koronautbruddet. Dette innebærer at det er krevende på det
nåværende tidspunktet å forutse hvilke tiltak det vil være nødvendig å sette i verk for å
trygge helsetjenestens tilgang til personlig verneutstyr og medisinsk utstyr. Sett i lys av
den detaljgraden disse sektorregelvekene inneholder er det i tillegg komplisert å forutse
hvilke tilpasninger i regelverket som vil være nødvendige.
På denne bakgrunn foreslår departementet en hjemmel til å gi midlertidige forskrifter som
gjør unntak fra lovregler om medisinsk utstyr og personlig verneutstyr. Formålet med en
slik adgang til å fravike lovregler, er at helsetjenesten kan kjøpe inn og bruke medisinsk
utstyr og personlig verneutstyr som ikke er beregnet for EØS-markedet, og at norsk
industri som legger om sin produksjon for å produsere medisinsk utstyr og personlig
verneutstyr kan gjøre dette for å sikre tilgang.
Videre vil hjemmelen kunne brukes for å gi unntak fra regelverket om in vitro-diagnostisk
medisinsk utstyr sett i lys av Norges behov for å øke testkapasiteten for covid-19.
Forutsetningen er at produkter som unntas gjeldende lovgivning ikke går utover brukernes
og pasientenes sikkerhet. Dette har også EU åpnet for at kan gjennomføres gjennom de
fleksibilitetene som ligger i gjeldene direktiv 98/79/EF om in vitro-diagnostisk medisinsk
utstyr. EU-kommisjonen vedtok 15. april 2020 retningslinjer for covid-19 og in vitrodiagnostiske tester hvor det vises til at unntaksvis kan gis unntak for ikke-konforme in
vitro-diagnostisk medisinsk utstyr. 5
Det er særlig for å sikre tilgangen til smittevernutstyr og in vitro-diagnostisk medisinsk
utstyr at departementet mener det er behov for å ha hjemmel til å unnta fra gjeldende
lovgivning. Som redegjort for over har også EU åpnet opp for dette. Departementet
foreslår at adgangen til å kunne fastsette unntak fra gjeldende lovgivning inntas som en
midlertidig bestemmelse i helseberedskapsloven § 6-2 fjerde ledd og som gjelder til 1.
januar 2021.

4.3 Økonomiske og administrative konsekvenser
Dersom omsetningsrestriksjoner overfor aktører som omsetter og produserer medisinsk
utstyr, personlig verneutstyr og næringsmidler tas i bruk kan det innebære økonomiske og
administrative konsekvenser for apotek, bandasjister, omsettere og produsenter av denne
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typen produkter. For apotek og bandasjist kan forslaget knyttet til rasjonering medføre økte
utleveringskostnader, for eksempel sjekk av rasjoneringskriterier/tidligere utleveringer, og økt
tidsbruk for veiledning.
For omsettere og produsenter vil distribusjonskostnader og koordinasjonskostnader generelt
øke, og omsettere kan ikke styre fordelingen selv for å oppnå best lønnsomhet ved
rasjonering. Det vil kunne forekomme økonomisk tap ved restriksjoner på eksportsalg som
følge av at produktet selges til en lavere pris i Norge enn den prisen som kunne ha blitt
oppnådd i utlandet.
Avhengig av tiltaket, kan Legemiddelverket og Helsedirektoratet ha begrensede
forvaltningskostnader knyttet til blant annet forberedelse, gjennomføring og oppfølging av
vedtak. Dette inkluderer kommunikasjon med relevante aktører og pasienter.

Forslag til hjemmel for å kunne fravike gjeldende lovgivning for medisinsk utstyr og
personlig verneutstyr vil innebære at tilgangen på denne typen produkter kan sikres.
Etterspørselen etter en del medisinsk utstyr og personlig verneutstyr er nå så stor at
etterspørselen ikke kan dekkes med konforme produkter. Forutsetningen for at unntak kan
gis, er selvsagt at kommersielt tilgjengelige produkter ikke kan dekke etterspørselen som
følge av covid-19.
Til gjengjeld forventes det at forslaget til lovendringer vil redusere risikoen for at
pasienter blir stående uten nødvendige medisinsk utstyr, personlig verneutstyr eller
næringsmiddel, med de samfunnsmessige kostnadene dette kan medføre.

5 Utkast til lovbestemmelser
I
I lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap gjøres følgende midlertidige
endringer:
§ 1-4 a Personer loven gjelder for
Denne loven § 6-2 tredje ledd gjelder for pasienter og brukere, jf. pasient- og
brukerrettighetsloven § 1-3 første ledd bokstav a og f.
§ 5-2 nytt andre ledd skal lyde:
Virksomheter som departementet med hjemmel i § 1-3 andre ledd har bestemt omfattes
av loven, kan pålegges omsetningsrestriksjoner etter første ledd andre punktum.
§ 6-2 nytt tredje og fjerde ledd skal lyde:
Når betingelsene i § 1-5 er oppfylt, kan Kongen gi midlertidige forskrifter som
utfyller, supplerer eller fraviker pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 2 så langt det
er nødvendig for å bidra til likeverdig tilgang til nødvendige helse- og omsorgstjenester
og en forsvarlig og effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Det kan ikke gjøres

unntak fra pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a første og andre ledd og § 2-1 b første
ledd og andre ledd første punktum.
Når betingelsene i § 1-5 er oppfylt, kan Kongen gi midlertidige forskrifter som
fraviker bestemmelser i lov for å ivareta helse- og omsorgstjenestens tilgang til medisinsk
utstyr og personlig verneutstyr.

II
Loven trer i kraft straks, og oppheves 1. januar 2021.
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Behandling:
Ordfører informerte om Karmøy kommunes planlagte minnesmarkering av 8.mai.
Det er ikke mulig tradisjonell feiring grunnet koronasituasjonen. Karmøy kommune ønsker
likevel en verdig minneseremoni i forbindelse med dagen. Det er planlagt en kort tale og
nedlegging av kranser på minnesmerket Asbjørn Sunde, Kopervik kirke og minneplaketten for
Arquebus utenfor rådhuset. Seremonien dekkes internt av kommunen og streames.
Rådmannen informerer om den økonomiske situasjonen i Karmøy kommune.
Karmøy kommune presenterte i budsjett og økonomiplan 2020-2023 ulike scenarioer. 23,7 mill ble
da presentert som et nøkternt optimistisk anslag. Kommunen står nå foran et mer negativt
scenario. Usikkerheten rundt den økonomiske situasjon er knyttet til økte utgifter i blant annet
barnehagesektor. Her er det kraftig økte utgifter i hovedsak grunnet bemanningsnorm og
pedagognorm. Vi forutsatte videre en nedgang på grunn av færre barn, men det er ikke lengre
forventet denne nedgangen. Dette kan utgjøre ca. 10 mill. I tillegg vil koronasituasjonen også gi
usikkerhet. Denne situasjonen kan også slå ut i 2021. Det utarbeides en beskrivelse om
koronasituasjonen og kostnader. Denne skal også fremlegges for kommunestyret. Må være
forberedt på å se på tjenestenivået ved utarbeidelse av budsjett for 2021, og vi må også vurdere
inntektssiden, for eksempel eiendomsskatt.

1. Grønningen (SP) fremmet følgende forslag:
«Karmøy er en av de største norske kommunene når det gjelder sysselsetting av sjøfolk.
Kommunen vår har nesten 5000 personer som er sysselsatt i maritim industri med en total omsetning på
7,22 milliard i 2019. 1200 sjøfolk bosatt i Karmøy, er ansatte både i lokale og andre norske rederier. Fiskere
og sjøfolk har vært, og er, en viktig yrkesgruppe i kommunen. Karmøy formannskap (evt kommunestyre)
ønsker at dette også skal være tilfellet i fremtiden.
Det er i dag ett viktig og stort maritimt miljø i regionen, som samarbeider og utvikler nye konsept og
fremtidsrettede miljøvennlige skip. Da er det viktig å fortsatt ha norske sjøfolk på norske betingelser. Det
som har skjedd de siste 16 årene er skremmende med tanke på utvikling av maritime norske stillinger. På
vår langstrakte kyst seiler 70 % av fraktebåtene med lavkostmannskap med lønninger helt ned i 40 kroner
timen.
Som tillitsvalgte politikere i Karmøy kommune skal vi være opptatt av å ta vare på norske arbeidsplasser.
Derfor er det viktig at norske sjøfolk blir sikra norsk lønn og norske arbeidsvilkår både på sokkelen og på
kysten.
Innføring av norsk lønns og arbeidsvilkår vil sikre at norske sjøfolk kan konkurrere på like vilkår med alle
sjøfolk fra hele verden.
Skip som seiler på kysten mellom norske havner, eller på sokkelen skal alle ha norsk lønn og arbeidsvilkår
uavhengig av flagg på båten eller mannskap om bord. Loven blir da lik for alle.

Formannskapet (kommunestyret) i Karmøy vil henstille regjeringen å arbeide for å sikre norske lønns og
arbeidsvilkår på kysten og sokkelen snarest.»
Forslaget ble trukket fra formannskapet. Forslagsstiller vurderer anledningen til å ta opp igjen
problemstillingen i kommunestyret.

2. Midtun (FRP) viser til forurensning i havner.
Midtun viser til gjentakende hendelser med oljefilm og groer, hvor dette pumpes inn i tankbil,
men det som havner i dokk havner videre ut i havnen. Må inn til Fylkesmannen. Usikker på
hvordan dette skal tas tak i. Ønsker at FSK skal løfte problemet opp og frem.
Ordfører svarer : Dette problemet er til sjenanse for brukere og eiere langs sjølinjen. Det er skade
på gjenstander og strand/badeområder. Etter tiltak i samarbeid med blant annet Karmsund Havn,
er ting blitt bedre, men fremdeles ikke godt nok. Fylkesmannen i Rogaland er rette
høringsinstans. Kan henvende problemstillingen til miljøkoordinator eller naturforvalter i
kommunen. Kommunen er stadig i kontakt med Fylkesmannen for å be om
befaringen/sanksjoner. Ber om at saken følges opp.
Administrasjonen skal følge opp saken.

3. Borg (KL) stiller spørsmål i forbindelse med økt låneramme for Husbanken, samt om
prosjektet Skudenes bu- og behandlingsheim er i rute.
Låneramme for Husbanken
Stortinget økt husbankens låneramme med 5 milliarder. Legger til rette for at flere skal få startlån.
Har kommunen sendt inn søknad på dette? Ev hvor mye? Ekstramidlene kommunen ev vil få –
bør se på retningslinjer vedtatt i desember ang hvem som skal få lån slik at flere får muligheten til
å benytte seg av dette?
Ordfører svarer: Kommunen har mottatt brev fra departementet ang koronasituasjonen, hvor det
vises til at husbankens låneramme økes med 5 milliarder. Karmøy kommune er i/skal ta direkte
kontakt med søkere og de som er avvist for å vurdere saken på nytt. Grunnen til at regjeringen
har gjort dette er fordi flere står i fare for å være i en krevende situasjon, og får nå kanskje ikke
lån i bank. Betingelsene for startlån er imidlertid ikke forandret, og vi må forholde oss til dette.
Skudenes bu og behandlingsheim.
Rådmannen svarer: prosjektet er fullfinansiert og i rute. Prosjektering har startet 6. april.
Prosjektet har etablert en tilretteleggingsgruppe hvor råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne, eldrerådet og brukerrådet for institusjoner, er inkludert for å kunne ivareta
brukernes behov på en best mulig måte. Denne gruppen vil bestå av nevnte råd og noen tekniske
fag som eksempelvis arkitekt, og vil ha et påse ansvar for at tilrettelegging, universell utforming
mm. blir implementert i den endelige løsningen for nye Skudeneshavn Bu- og behandlingshjem.

Gruppen vil ha første samling 12. mai.

4. Gaard (H) viser til spørsmål fra formannskapsmøte 27.04.20 om vaskbare klær i
helsetjenesten, og ønsker ny status.
Rådmannen svarer: i forhold til arbeidstøy i pandemisituasjonen: innføring av arbeidstøy nå
ville innebære en del omstrukturering og det er vanskelig å få til i nåværende situasjon. Dette er
tatt opp med tillitsvalgt. Saken følges opp med hovedtillitsvalgt og i Hovedutvalg
administrasjon.

5. Medhaug (H) etterspør status for statlig finansiering av omsorgstjenester.
Rådmannen svarer: Kommunen har mottatt brev fra Helsedirektoratet. Oppstart er utsatt til
01.01.21. på grunn av pandemisituasjonen. 6 kommuner fått tilbud om deltakelse, men Karmøy
kommune er ikke en del av disse. I brevet vises det til at de ev. kommer til å ta med flere
kommuner etter revidert nasjonalbudsjett i mai.

6. Odd M Hansen fremmer forslag i forbindelse med båtopplag på Fosen, og stiller
spørsmål rundt Haugalandspakken.
Landstrøm på Fosen
Det vises til frustrasjon av grunneiere nær Fosen. Ønsker sak om dette hvor en ser på muligheter
for landstrøm – hva dette innebærer av økonomisk forpliktelse, miljøkonsekvenser og
økonomiske konsekvenser.
Hansen (SV) fremmet følgende forslag:
«Formannskapet ber rådmann utarbeide sak om landstrøm, miljøbelastning og økonomiske konsekvenser ved
opplag av skip på Fosen. Formannskapet forutsetter at det ikke inngås kontrakter om opplag av skip før
saken er politisk behandlet.»
Hansens forslag oversendes rådmannen uten realitetsbehandling.
Haugalandspakken
MDG var omtalt i media med krav om at Haugalandspakken skal granskes. Hvilke tanker gjør
ordfører seg om dette., og i forhold til styringsgruppemøte i morgen. Etterspør om det er mer
informasjon som formannskapet bør bli informert om.
Ordfører svarer: H-Avis viser til krav fra MDG Karmøy om utredning og etterforskning av
styringsgruppen, og måten ting er gjort på. MDG har imidlertid ikke sendt anmodningen til

ordfører eller kollega i styringsgruppen i Karmøy kommune. Ikke kjent om dette er sendt til
andre i styringsgruppen. Om våre representanter skal stå opp for kravet til MDG, må dette
sendes til representanter i Karmøy kommune I morgen (05.05.20) er det nytt møte i
styringsgruppen. Foreslått i stor grad samme som møtet i mars. Kommer til å stille i morgen med
det mandat og motivasjon at det skal gi etter beste evne Karmøy kommune midler til å
gjennomføre de viktigste prosjektene for kommunen – omkjøringsveg og Veakrossen.

7. Grønningen (SP) stiller spørsmål om partiet etter nye regler 7.mai, kan benytte
kommunestyresalen til gruppemøter så lenge de er under 50 personer.
Ordfører: Spørsmålet kan rettes til kommunens servicetorg.

Ordfører viser til at det under kommunestyremøtet på mandag 11.05.20, kan bli satt opp en
tilleggsdato for møte i kommunestyret i forkant av junimøtet.

Vedtak:

SAKSPROTOKOLL - SALG AV TOMTEOMRÅDER PÅ HUSØY TIL
KARMSUND HAVN IKS
Formannskapet behandlet saken den 10.09.2018, saksnr. 102/18
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1 - Rådmannen gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt med Karmsund Havn IKS basert på tilbud
fra Karmøy kommune datert 15.06.2018.

2 - Salgsinntekter overføres til fond for erverv og opparbeidelse av industrifelter i tråd med
vedtatt praksis.
I budsjettskjema 2A gjøres det følgende endringer:
Avsetninger økes med 71 mill. kroner.
Inntekter fra salg av anleggsmidler økes med 71 mill. kroner.

SAKSPROTOKOLL - SALG AV TOMTEOMRÅDER PÅ HUSØY TIL
KARMSUND HAVN IKS
Kommunestyret behandlet saken den 24.09.2018, saksnr. 89/18
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1 - Rådmannen gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt med Karmsund Havn IKS basert på tilbud
fra Karmøy kommune datert 15.06.2018.
2 - Salgsinntekter overføres til fond for erverv og opparbeidelse av industrifelter i tråd med
vedtatt praksis.
I budsjettskjema 2A gjøres det følgende endringer:
Avsetninger økes med 71 mill. kroner.
Inntekter fra salg av anleggsmidler økes med 71 mill. kroner.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Stein Nygaard
18/3937

Arkiv: 611 L83 &55
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

04.05.2020
11.05.2020

SALG AV TOMTEOMRÅDER PÅ HUSØY TIL KARMSUND HAVN IKS

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt for område 5 og 6, herunder fullmakt til at
deler av salgssummen kan benyttes til dekning av kostnader til gjenfylling av krater, samt
masseforflytning.
2. Det budsjetteres med 18 mill. kroner i salgsinntekter knyttet til kjøp av arealer på område 5.
Salgsinntekter fra industrifelter settes av til ubundet investeringsfond. På bakgrunn av dette gjøres
det følgende endringer i budsjettskjema 2A Bevilgningsoversikt – investering:
Salg av varige driftsmidler endres med –18 000 000 kroner (økte salgsinntekter). Netto avsetning
til/bruk av ubundet investeringsfond endres med 18 000 000 kroner (økt avsetning)
3. Prosjektet “Husøy IF - klargjøring av område 6” framskyndes til 2020 og rammen økes til 10
mill. kroner. Prosjektet finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond (ref. Vedtakspunkt 2).
Det gjøres følgende endringer i budsjettskjema 2A Bevilgningsoversikt – investeringer for 2020:
Investeringer i varige driftsmidler endres med 10 000 000 kroner.
Netto avsetning til/bruk av ubundet investeringsfond endres med – 8 000 000 kroner.
I budsjettskjema 2B Bevilgninger investering (prosjektlisten) gjøres følgende endringer i 2020:
Prosjektet Husøy IF - klargjøring av område 6 føres opp med 10 000 000 kroner.

SAKSFRAMSTILLING

Sammendrag av saken:
Kommunestyret har tidligere i møte den 24.9.2018 i sak 89/18 fattet vedtak der rådmannen ble gitt
fullmakt til å inngå kontrakt med Karmsund Havn IKS for salg av kommunens tomtearealer på
Husøy, benevnt som område 2,3,4,5,og 6. Etter kommunestyrets vedtak har Karmsund Havn IKS
overtatt områdene 2-4, og det forhandles nå om kontraktutkast for område 5 og 6. På område 6 er
det deponert løsmasser tilsvarende ca. 100.000 m3, og for at Karmøy kommune skal kunne selge
dette arealet, må massene fjernes. I budsjettet for 2026 er det avsatt kr. 6.250.000,- til dette formålet.
Karmsund Havn IKS har nå ytret ønske om at denne flyttingen av masse fremskyndes til sommer/
høst 2020. På denne bakgrunn legges saken frem på nytt hva gjelder kjøpekontrakten for område 5
og 6.
Bakgrunn for saken
Karmøy kommune har over lang tid deponert betydelige mengder løsmasser på Husøy/Stutøy.
Tanken har vært å plassere disse massene i en voll nord på Husøy/Stutøy i utkanten av
industriområdet, og gjennom dette skjerme industriområdet, sett fra Avaldsnes. Gjennom
foreliggende utkast til kjøpekontrakt for områdene 5 og 6, er det lagt til grunn at Karmøy
kommune betaler kostnadene for flytting av massene fra industriområdet som skal kjøpes ut av
Karmsund Havn IKS, jfr. vedlagt utkast til kjøpekontrakt, der dette er regulert i kontraktens pkt. 9.
Bestemmelsen har følgende ordlyd:
MASSEDEPONI
Det er deponert betydelige mengder masser på Eiendommen. Kostnadene for fjerning, transport og eventuell
deponering skal betales av Selger. Selger skal besørge at massene er fjernet innen Overtakelse. Kjøper plikter
å forhåndsvarlsle overtakelse av dette området senest 12 måneder forut for faktisk overtakelse, slik at selger
har den nødvendige tid å fjerne massen.
Karmsund Havn IKS ønsker allerede nå å sprenge ned området 6 for å bruke massene til utfylling i
sjø knyttet opp til byggetrinn 2 av containerhavnen. I tilknytning til dette ønsker de også å
opparbeide infrastruktur på område 5 og 6, herunder oppføre en grensekontroll-stasjon, samt
servicebygg. Karmsund Havn IKS vil gjennom dette i løpet av kort tid investere kr. 50-100.000 mill
på Husøy. Gjennom nedsprengning og utbygging av infrastruktur på område 5 og 6, vurderes det
også som i ettertid lettere å skaffe interessenter til de aktuelle tomteområder. Karmsund Havn IKS
sin begrunnelse for forseringen er også for å dra nytte av dagens konkurransesituasjon for
entreprenørtjenester, herunder bidra til økt aktivitet i bransjen.
Kostnader ved fjerning av massene er i budsjettet for 2026 satt til kr. 6.250.000,- inkl. mva. Ved en
ny vurdering nå, stipuleres kostnadene til å ligge i intervallet kr. 6 - 10 mill inkl. mva., der
kostandene vil kunne variere avhengig av hvor massene legges. Det arbeides med en
reguleringsplan som bl.a. omhandler vollen, og som forventes godkjent i løpet av sommeren.

I tillegg til flytting av massedeponiet, er det også påløpt kostnader til planering av et krater,
beliggende på område 5. Kostnader ved dette er forskuttert av Karmsund Havn IKS med ca. kr. 1
mill, og er avtalt motregnet i salgsoppgjøret for område 5.
Problemanalyse
For å kunne selge arealet som massene ligger på må disse fjernes. Dette er også lagt til grunn i det
tidligere vedtaket, herunder budsjettvedtak hvor det er avsatt midler til denne kostnaden i 2026.
Etter foreliggende kontraktutkast plikter Karmøy kommune først å flytte massene forut for kjøpers
overtakelse av det aktuelle området, noe som ikke var planlagt gjort nå. Forutsetningen for
gjennomføringen av Karmsund Havn IKS planer om nedsprengning av området 6 umiddelbart er
avhengig av at kommunens masser er fjernet først. Fra kommunens side kan det også være
hensiktsmessig at fjerningen av massene medtas i samme anbudsinnhenting som Karmsund Havn
IKS eget arbeid, idet det gjennom en stor kontrakt normalt kan oppnås lavere enhetspriser.
Ulempen for kommunen ved å fremskynde dette er at kostnadene ved masseforflytning kommer
nå, og ikke det året vi mottar oppgjør for det aktuelle området. En endring her har følgelig
budsjettmessige konsekvenser. Karmsund Havn IKS har imidlertid tilbudt at vi kan fakturere dem
nå ca. kr. 18 mill. for kjøp av areal på område 5, slik at den likviditetsmessige belastningen ved å ta
kostnaden nå i stor grad begrenses. Dette tilsier at både inntekten og kostnaden tilkommer i 2020.
Disse salgsinntektene er per i dag busjettert i økonomiplanen i 2021.
Vurdering
Forpliktelsen til å fjerne massedeponiet påligger allerede Karmøy kommune, dersom en skal
kunne realisere salget av store deler av industriområdet på område 6. Ved å gjennomføre
flyttingen av massedeponiet nå, medfører dette en fremskyndelse av kostnader, noe som i
utgangspunktet er uheldig. Deler av dette kompenseres ved at Karmsund Havn IKS kjøper ut et
større areal for område 5, enn det de strengt tatt er forpliktet til på nåværende tidspunkt.
For Karmøy kommunens del vil en fremskynding av flyttingen sannsynligvis også gi seg utslag i
gode priser sett i forhold til dagens konkurransesituasjon, herunder vil oppdraget bidra til økt
aktivitet i en vanskelig tid for bransjen.
Karmsund Havn IKS opplyser at det for dem er særdeles viktig at området kan nedsprenges så
snart som mulig. Videre vises det til at entreprenørbransjen trenger økt aktivitet, og slik sett kan
dette prosjektet være viktig for å holde bransjen i aktivitet, i en periode som ellers er preget av lavt
aktivitetsnivå.
Det vurderes slik at ulempene for Karmøy kommune ved å ta masseforflytningen nå er relativt
beskjeden sett i forhold til de fordelene som kan oppnås både for Karmsund Havn IKS; herunder
næringslivet som vil ha glede av dette anbudet nå. Det er imidlertid i hovedsak Karmsund Havn
IKS som har glede av fremskyndelsen, og dette er et forhold som bør hensyntas ved de videre
forhandlinger.
Hva gjelder utgifter til å tette krateret, vil dette medføre høyere inntekter enn utgifter, idet en
større del av arealet er planert, noe som gir høyere salgspris pr m2.

Rådmannens kommentarer
En fremskyndelse av masseforflyttingen kommer etter ønske fra Karmsund Havn IKS, og påvirker
Karmøy kommunes budsjetter i forhold til periodisering både av inntekter og utgifter. Gjennom
den forskuddsbetaling for område 5 som Karmsund Havn IKS har tilbudt, er den praktiske
konsekvensen av fremskyndelsen liten. Tiltaket har stor betydning både for Karmsund Havn IKS
og den lokale entreprenørbransjen, og vurderes derfor fornuftig.
Etter utarbeidelsen av kontraktutkastet er det avklart at noen av de økonomiske forpliktelsene,
som i følge utkastet er pålagt kjøper, vil bortfalle. En forskuttering av kostnadene medfører også
noen ulemper for Karmøy kommune, og er en faktisk endring i forhold til de forutsetninger
partene har hatt ved forhandlinger om det foreliggende kontraktutkast. Dette kan gi grunnlag for
nærmere forhandlinger. Basert på dette foreslås det at rådmannen gis fullmakt til å inngå endelig
kjøpekontrakt for område 5 og 6, der det legges til grunn at masseforflytningen skjer allerede i år.
Det legges videre til grunn at kostnadene ved masseforflytningen dekkes inn via salgsoppgjøret
for område 5.
Rådmannens konklusjon
Rådmannen gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt for område 5 og 6, herunder fullmakt til at deler
av salgssummen kan benyttes til dekning av kostnader til gjenfylling av krater, samt
masseforflytning.
Rådmannen i Karmøy, 29.04.2020
Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
Utkast til kjøpekontrakt for område 5 og 6.
Saksfremlegg uten bilag fra kommunestyrets sak 89/19 fra 2018.
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SALG AV TOMTEOMRÅDER PÅ HUSØY TIL KARMSUND HAVN IKS

Rådmannens forslag til vedtak:
1 - Rådmannen gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt med Karmsund Havn IKS basert på tilbud
fra Karmøy kommune datert 15.06.2018.
2 - Salgsinntekter overføres til fond for erverv og opparbeidelse av industrifelter i tråd med
vedtatt praksis.
I budsjettskjema 2A gjøres det følgende endringer:
Avsetninger økes med 71 mill. kroner.
Inntekter fra salg av anleggsmidler økes med 71 mill. kroner.

SAKSFRAMSTILLING
Sammendrag av saken:
Salg av arealer på Husøy – Stutøy- til Karmsund Havn IKS og betingelser knyttet til salget.
Fakta/saksopplysninger:
Bakgrunn for saken
Karmsund Havn IKS har i perioden 2004 til 2013 innbetalt årlig kr. 2.000.000,- til Karmøy
kommune knyttet til kjøp av tomtearealer på Husøy. Området er benevnt som Karmsund
Trafikkhavn. I løpet av perioden er det til sammen innbetalt kr. 20.000.000,-. Avtalen om kjøp og
innbetaling er ikke utarbeidet som en formell kjøpekontrakt, men er basert på en muntlig avtale
den gang Karmsund Havn IKS etablerte seg på Husøy.
Det aktuelle tomtearealet er inndelt i 6 områder, jfr. kart over området vedlagt som bilag 1.
Område 1 er tidligere skilt ut som egen eiendom, og gitt benevnelse gnr. 86, bnr. 237.
Kjøpesummen for denne eiendommen er gjort opp med kr. 4.030.570,-, og eiendommen er
overskjøtet til Karmsund Havn IKS. Kjøpesummen for området er basert på kr. 800 per m2, og kr.
2.500,- per løpemeter strandlinje.
Denne saken gjelder de øvrige områder – område 2 til 6. Område 2 til 6 er innbefattet av
reguleringsplan 488. Reguleringsplanen legger til grunn at områdene 2 til 4 kan benyttes til
offentlig havn og relatert aktivitet. Område 5 og deler av område 6 er regulert til industri.

På område 2 har Karmsund Havn IKS oppført en dypvannskai, jfr. vedlegg 2, der kaien vises til
venstre på bilde. Karmøy kommune har vinteren 2018, og etter avtale med Karmsund Havn IKS
grovplanert deler av område 6, og fylt ut masse i sjøen på område 4, samt i bukten mellom
område 2 og område 4. Det utfylte arealet i sjøen er grovplanert, og fremkommer som det mørke
blå arealet på bilde, inntatt som vedlegg 2.
Karmsund Havn IKS har allerede foretatt betydelig investeringer på område 2, i tillit til den
muntlige avtalen som er inngått. På bakgrunn av allerede foretatte investeringer, herunder også
for å sikre disse investeringene gjennom økt utbygging, har Karmsund Havn IKS behov for en
formalisert avtale. Tilsvarende har Karmøy kommune som grunneier behov for å formalisere
avtalen, herunder at det blir foretatt et økonomisk oppgjør for salg av de aktuelle arealer.
Karmsund Havn IKS har laget et drøftingsutkast datert 7.4.2017, hvor de bl.a. redegjør for sine
planer knyttet til området. Drøftingsutkastet er vedlagt som vedlegg 3. Selv om deler av utkastet
ikke lengre er relevant på grunn av endrede planer, fremlegges dette som en illustrasjon på
Karmsund Havn IKS planer for området.
Karmsund Havn IKS har også innhentet en verdivurdering fra Meglerhuset Rele datert 21.9.2017,
som omhandler områdene 3 til 6. Verdivurderingen er inntatt som vedlegg 4. Det fremkommer

av verdivurderingen at område 3 og 4 er verdsatt til ca. kr. 900,- per m2. For område 5 er verdien
vurdert til kr. 700,-, og for område 6, som på taksttidspunktet ikke var planert, er verdien vurdert
til kr. 125,- per m2.
Tilsvarende har Karmøy kommune innhentet en takst over områdene 5 og 6 fra Takst Team AS v/
Leiv K Haga, datert 12.11 – inntatt som vedlegg 5. Haga har vurdert verdien av planert areal på
område 5 og 6 til kr. 850,- per m2, og kr. 150,- per m2 for uplanert areal.
Fra desember 2017 og frem til juni 2018 har det vært ført forhandlinger mellom Karmøy
kommune og Karmsund Havn IKS, for å komme frem til en omforent kjøpesum for de aktuelle
arealer. Basert på disse forhandlingene, har Karmøy kommune fremmet et tilbud til Karmsund
Havn IKS om kjøp av de aktuelle arealer, dog forutsatt politisk godkjennelse. Tilbudet er gitt i
Karmøy kommunes brev datert 15.06.2018, og er inntatt som vedlegg 6. Det fremkommer av
tilbudet at prisen for område 2, 3 og 4 er basert på den faste prisen Karmøy kommune har fastsatt
for næringsarealer på Husøy, tilsvarende kr. 800,- per m2. Oppgjøret av kjøpesummen er
forutsatt å skulle skje innen 31.12. 2018.
For område 5 er det tilbudt samme pris som de øvrige arealer med kr. 800,- per m2, og der
Karmsund Havn IKS forplikter seg til å kjøpe ut hele område innen 31.12.2021. For område 6 er
arealet tilbudt til kr. 700,- per m2 for grovplanert areal, og kr. 175,- m2, for råtomt. Prisen er fast
til 31.12.2021, og deretter indeksregulering frem til oppgjør finner sted senest 31.12.2026.
Det fremsatte tilbudet er godkjent av Havnerådet i Karmsund Havn IKS. Det er ikke utarbeidet
endelig kjøpekontrakt, og det må foretas noen videre forhandlinger bl.a. om den såkalte kanalen
skal inkluderes i kjøpet, eller om denne skal eies videre av Karmøy kommune. Det er også noen
andre detaljer som skal avklares.

Andre opplysninger
Karmsund Havn IKS har konkrete planer for å videreutvikle området. Selskapet har opplyst å
ville investere ca. kr. 650 millioner i området i perioden 2016 til 2023, jfr. redegjørelse fra
Karmsund Havn IKS inntatt som vedlegg 3. Selskapet har også en markedskontakt, som tilsier at
de vil kunne lykkes med å skaffe økt næringsaktivitet på Husøy.
Eiendommene er ikke annonsert for salg, og følgelig har ingen andre aktører fått tilbud om kjøp.
Størrelsen på arealet tilsier imidlertid at ingen andre aktører ville ha interesse av området til
samme betingelser. Det vises her også til vurdering fra Meglerhuset Rele – inntatt som vedlegg 3.
Økonomi
Salget av område 2, 3 og 4 vil medføre en innbetaling av en kjøpesum stor ca. kr.71.000.000,innen 31.12.2018. Salget av område 5 vil medføre ytterligere innbetaling av ca. kr. 24.800.000,senest innen 31.12.2021.
Forutsatt at hele område 6, som har et areal på totalt 114 dekar, blir regulert til næring, vil dette
gi en salgssum i størrelsesorden ca. kr. 26 000 000,-. Endelig pris for alle områdene vil baseres på
faktisk målt areal, slik at endelig kjøpesum vil korrigeres i samsvar med oppmålingen.

Vurdering:
Salg av alle de aktuelle områder til Karmsund Havn IKS gir en betydelig realisasjonsgevinst for
Karmøy kommune. Salget frigir midler som kommunen kan bruke til andre formål. Samtidig
medfører salget av områdene at næringsutviklingen av området blir overtatt av en profesjonell
aktør, som også investerer betydelige midler i området. Det antas således at Karmsund Havn IKS
som eier av områdene og som markedsaktør, i større grad vil aktivt bidra til næringsutviklingen,
enn om områdene fortsatt var i kommunens eie. Interessen for kjøp av næringsareal har i vårt
område vært lav siden 2008. Det vises da til at Karmøy kommune over lang tid - og fortsatt har ledige tomter for salg på Husøy, og der markedsinteressen gjennom mange år har vært lav. Det
vises også til verdivurdering fra Meglerhuset Rele, hvor det fremkommer at markedet for
næringstomter i vår region har vært svak gjennom mange år. Et salg av området til Karmsund
Havn IKS vurderes mer positivt for å fremme næringsutviklingen i området, enn om kommunen
sitter som eier og selger av enkelt- tomter.

Salget er basert på markedsmessige priser og betingelser. For de planerte områdene 2-5,medfører
tilbudet at vi oppnår samme priser per m2 som ved salg av mindre arealer, samtidig som vi slipper
kostnader knyttet til opparbeidelse av infrastruktur m.m. Isolert sett for disse områdene oppnås det
således en høyere pris enn ved salg til andre aktører. For de uplanerte områdene er markedsverdien
mer usikker. Prisen som er tilbudt overstiger den verdivurdering begge de to takstmennene har
verdsatt arealene til. Arealet som selges er betydelig i omfang, og Karmøy kommune ville neppe ha
vært i stand til å realisere området ved salg til andre innen den frist tilbudet har satt i forhold til
innfrielse av arealene.
På området 6 er prisen tilbudt til kr. 700 per m2 for planert areal. Prisreduksjonen i forhold til de
øvrige områder, er her begrunnet i manglende infrastruktur, og at salget gjelder et stort areal.
Salg av de uplanerte arealene på område 6 for kr. 175,- per m2, er isolert sett likevel ikke
forretningsmessig for Karmøy kommune. Det vises da til at Karmøy kommune risikerer å måtte
betale et tilsvarende beløp for eventuelt å erverve nye næringsarealer, og da på mindre attraktive
områder. Salget av område 6 må imidlertid sees i sammenheng med salget av de øvrige områder, og
der Karmsund Havn IKS trenger arealet på område 6 for å forsvare de investeringer som er og
senere skal gjøres på området. Salget av område 6 må således vurderes som en del av en samlet
pakke, og der hensynet til den fremtidige næringsutviklingen er avgjørende for at også dette området
tilbys til Karmsund Havn IKS.
Eiendommene er ikke annonsert for salg, og følgelig har ingen andre aktører fått tilbud om kjøp
av disse arealene. Størrelsen på arealet tilsier imidlertid at ingen andre aktører ville ha interesse
av området til samme betingelser. Det vises her også til vurdering fra Meglerhuset Rele – inntatt
som vedlegg 3- der det konkluderes med at det i praksis kun er en kjøper til arealet.

Konsekvenser
Gjennom avtalen vil Karmsund Havn IKS som ny eier alene bestemme hvilke aktører som får
tilgang til arealene på Husøy. Dette medfører kanskje en noe ensartet næringsutvikling av
området. I lys av den markedssituasjonen som er knyttet til kjøp av næringstomter, vurderes
dette imidlertid som lite problematisk. Det vises da til at også Karmsund Havn IKS må forholde
seg til etterspørselen, og er avhengig av de aktører som har interesse for området. Slik sett

vurderes det at det vil være reguleringsplanen som begrenser hvilken aktivitet som kan etableres
på Husøy, og reelt sett ikke hvem som er eier av området.
Avtalen medfører også at Karmøy kommune i betydelig mindre grad enn i dag kan tilby
næringstomter til aktuelle interessenter. Dette kan avhjelpes ved at kommunen erverver og
eventuelt regulerer nye områder til dette formålet.
Idet tilbudet anses for å være gitt på markedsmessige betingelser, antas at avtalen ikke er i strid
med EØS avtalens regler knyttet til ulovlig statsstøtte.

Rådmannens kommentarer:
Karmsund Havn IKS har, basert på de tidligere avtaler som er inngått med Karmøy kommune,
etablert seg på Husøy; herunder foretatt betydelige investeringer i området. Prisene for område
2,3, 4 og 5 er basert på de politiske vedtak som er gjeldende priser for tomter på Husøy, dog vil
det ikke stilles krav om at tomtene bebygges innen en gitt tid. Det vil heller ikke bli stillet krav
om gjenkjøpsrett eller plikt. Krav til bebyggelse innenfor en kort tidshorisont vil være umulig.
Det vises da både til arealets størrelse, og for område 6, også tomtens beskaffenhet. Den
næringsutvikling Karmsund Havn IKS legger opp til, der de selv foretar stor investeringer, gjør
at en klausul om gjenkjøpsrett, vil kunne fremstå som urimelig. Ideelt og generelt sett, er det i
Karmøy kommunes interesse å kunne selge tomter til den enkelte interessent direkte. Dette
synspunktet bør i denne saken fravikes, dette for å kunne oppnå den næringsutvikling gjennom
de investeringer Karmsund Havn IKS planlegger i området.
Gjennom det fremsatte tilbudet er de sentrale og viktigste punkter i en kjøpekontrakt mellom
partene avklart. Det er imidlertid detaljer og problemstillinger som må avklares gjennom selve
kontraktsutformingen. Det synes mest hensiktsmessig at rådmannen gis fullmakt til å inngå
endelig kjøpekontrakt basert på betingelsene i det fremsatte tilbudet, herunder avklare de øvrige
detaljer i kjøpekontrakten som er nødvendig.
Rådmannens konklusjon:
Rådmannen gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt med Karmsund Havn IKS basert på tilbud fra
Karmøy kommune datert 15.06.2018.

Rådmannen i Karmøy, 29.08.2018

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
Kart over Husøy som viser de enkelte tomteområder - Vedlegg 1
Ortofoto av området som viser dypvannskai og utfylt sjøområde- Vedlegg 2

Drøftingsutkast datert 7.4.2017 - Vedlegg 3
Verdivurdering fra Meglerhuset Rele – Vedlegg 4
Verdivurdering fra Takst Team AS – Vedlegg 5
Tilbud fra Karmøy kommune datert 15.06.2018 – Vedlegg 6
Kart som viser reg. plan med påført areal – Vedlegg 7

Utkast 23.4.2020

KJØPEKONTRAKT
mellom
Karmøy kommune
og
Karmsund Havn IKS
vedrørende salg av
område 5 og 6, Husøy

1.

PARTENE OG EIENDOMMEN

Karmøy Kommune, org.nr. 940 791 901, (Selger) eier et areal beliggende på gnr 86 bnr 23, gnr 86 bnr
54, gnr 86 bnr 79, gnr 86 bnr 219 og gnr 86 bnr 220, alle i Karmøy kommune (Eiendommen). Selger
og Karmsund Havn IKS, org.nr. 963 706 820, (Kjøper) er enige om at Eiendommen skal overdras fra
Selger til Kjøper på de vilkår som følger av denne kjøpekontrakten (Avtalen).

Eiendommen er inntegnet på kartkartskisse vedlagt som vedlegg 1, og fordelt på Område 5
og Område 6. Kanal som skiller Område 5 og 6 (Kanalen) skal inngå i Eiendommen. Kjøper
påtar seg å besørge at Kanalens overvannsfunksjon opprettholdes. Arealer i Område 5 og 6
som ikke er eller blir regulert til formål innen havnedrift eller nærings-/ industriformål, som
følge av kulturminner, regulering til friareal/«grønt areal» eller av annen årsak, skal ikke
inngå i Eiendommen, med den virkning at Kjøper skal ha rett til å avstå fra å erverve slike
områder.

Arealet i Område 5 er estimert til 31 000 kvm. Arealet for Område 6 er estimert til 114 000
kvm, hvorav 66 000 kvm er regulert og det resterende er uregulert. Det areal som ikke er
regulert er i kommuneplanen avsatt til næringsformål og det det legges til grunn at området
reguleres til næringsformål. Karmøy kommune vil søke å omregulere dette området til
næringsformål i fremtidig reguleringsplan.

2.

KJØPESUMMEN OG EIENDOMMENS AVKASTNING OG KOSTNADER

2.1

Kjøpesummen og omkostninger
Kjøpesummen for Eiendommen (Kjøpesummen) er:
(a)

NOK 800 pr kvm for areal i Område 5, NOK 700 pr kvm for planert areal i Område 6 og
NOK 175 pr kvm for råtomt i Område 6 og NOK 2 000 000 for Kanalen.

med tillegg av
(b)

fradelingskostnader i den utstrekning slike skal dekkes av Selger.

og med fradrag for
(c)

NOK 1 008 375 inkl MVA som Kjøper har lagt ut for Selger i forbindelse med
gjenfylling av krater.

I tillegg skal Kjøper betale dokumentavgift og tinglysingsgebyr for tinglysing av skjøter.
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Pris pr kvm for areal i Område 6 skal reguleres i forhold til eventuelle endringer i Statistisk
Sentralbyrås konsumprisindeks, eller, hvis denne blir opphevet, annen tilsvarende offentlig
indeks, fra indeksen for januar 2022 til siste kjente indeks på tidspunkt for Overtakelse.
2.2

Eiendommens avkastning og kostnader
Selger har rett til den avkastning et område av Eiendommen gir frem til og med den dagen
Kjøper overtar området. Til samme tid svarer Selger for kostnadene ved området.
Senest 30 dager etter Overtakelse skal Selger og Kjøper direkte seg i mellom foreta pro &
contra oppgjør for inntekter og utgifter knyttet til området per Overtakelse. Hvis partene
ikke blir enige om dette oppgjøret innen fristen, kan hver av partene kreve at en uavhengig
statsautorisert revisor som partene i fellesskap oppnevner og bekoster, avgjør hvordan
oppgjøret skal foretas med bindende og endelig virkning for partene. Denne avgjørelsen skal
foreligge senest 14 dager etter at revisor er oppnevnt.

2.3

Forsinket betaling
Betales ikke Kjøpesummen eller annet utestående beløp etter denne avtalen ved forfall, skal
skyldneren betale forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven fra forfall til betaling
skjer.

3.

OVERTAKELSE, RISIKOOVERGANG OG OPPGJØR
Selger samtykker til
områdetEiendommen.,

at

kjøper

kan

etablere

nødvendig

infrastruktur

på

Eiendommen kan overtas med et område om gangen. Størrelsen på hvert område som
Overtas, fastsettes av Kjøper. Selger skal gis rimelig forhåndsvarsel mht når Kjøper
planlegger overtakelse av de aktuelle arealer, slik at arbeidet med fradeling kan starte.
Kjøpesummen for det enkelte område, beregnes basert på faktisk oppmålt areal, med
tillegg for alle nødvendige fradelingskostnader,forfaller til betaling ved oOvertakelse.
Overtakelse skal skje senest 14 dager etter at arealet er fradelt, med mindre det er avtalt
annet tidspunkt. Fra samme tidspunkt (Overtakelse) overtar Kjøper risikoen for at det
inntrer omstendigheter som utgjør en mangel eller brudd på garantiene som gis per
Overtakelse. Det legges til grunn at det enkelte området matrikulereres og at hjemmelen
overføres til Kjøper ved Overtakelse.
Den del av Eiendommen som er omfattet av Område 5 og selve Kanalen skal ha vært
gjenstand for Overtakelse innen 31.12.20212. Den del av Eiendommen som er omfattet av
Område 6 skal ha vært gjenstand for Overtakelse innen 31.12.2026. Kjøpesummen for den
del som eventuelt gjenstår å overta forfaller på dato for fristutløp.

4.

SELGERS PLIKTER FØR OVERTAKELSE
Frem til Overtakelse skal Selger sørge for:
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5.

(a)

At Eiendommen i perioden fra signering av Avtalen til Overtakelse forvaltes på
sedvanlig måte.

(b)

At Selger ikke inngår nye avtaler av vesentlig betydning for Eiendommen, og at ingen
avtaler av vesentlig betydning for Eiendommen heves, endres eller sies opp uten
Kjøpers skriftlige samtykke.

(c)

Ikke å tilskynde eller foreta noe som ville utgjøre brudd på Selgers garantier i punkt 6.

SELGERS ANSVAR ETTER AVHENDINGSLOVEN, MV.
Eiendommen overtas som den er, jf. avhendingsloven § 3-9. Dette medfører at eiendommen
kun har mangel dersom den er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne
med, eller dette følger av Avhendingsloven. §§ 3-7 eller 3-8.

6.

SELGERS GARANTIER
Selger garanterer at følgende vil gjelde per signering av denne avtalen og per Overtakelse:
(a)

At Selger eier Eiendommen og er hjemmelshaver til denne.

(b)

At det ikke eksisterer andre heftelser på Eiendommen (herunder løsningsretter) enn
de som er angitt i vedlegg 2, og at Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Selger viser for øvrig til de avtaler som iht punkt 11 skal inngås og tinglyses
vedrørende vann og avløpsledninger.

(c)

At det ikke foreligger leieavtaler for Eiendommen.

(d)

At Selger ikke kjenner til krav eller rettigheter som begrenser Eiendommens bruk eller
utnyttelse utover det som fremgår av Eiendommens grunnboksblad eller gjeldende
reguleringsplan med reguleringsvedtekter for Eiendommen.

(e)

At det ikke foreligger skriftlige pålegg mv. fra offentlige myndigheter som gjelder
Eiendommen, og som ikke er betalt eller oppfylt på annen måte.

Med forhold som Selger kjenner til i dette punkt 6, menes både de forhold som Selger
faktisk kjenner til ved signering av denne avtalen, og de forhold som Selger ikke har en
rimelig grunn til å være uvitende om på dette tidspunktet.
Selger gir ingen andre garantier enn de som er angitt ovenfor i dette punkt 6.
7.

REGULERING AV EIENDOMMEN
Selger skal arbeide med å få den uregulerte del av Eiendommen regulert i samsvar med
Kommuneplanen.

8.

KULTURMINNER
Det foreligger arkeologiske funn på Eiendommen (Nord-Vest på område 6). Kjøper skal
dekke alle utgiftene som måtte påløpe i forhold til funnene, herunder gransking av
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kulturminner eller tiltak for å verne kulturminner på Eiendommen. Selger estimerer denne
kostnaden til begrenset oppad til NOK 1.500.000.
9.

MASSEDEPONI
Det er deponert betydelige mengder masser på Eiendommen. Kostnadene for fjerning,
transport og eventuell deponering skal betales av Selger. Selger skal besørge at massene er
fjernet innen Overtakelse. Kjøper plikter å forhåndsvarlsle overtakelse av dette området
senest 12 måneder forut for faktisk overtakelse, slik at selger har den nødvendige tid å
fjerne massen.

10.

GROVPLANERING AV OMRÅDE 5 OG 6
Kjøper kan ta ut masser og planere eiendommen, samt legge VAR, gass og opparbeide
internveier, uten dette utløser plikt for kjøper til å overta deler av eller hele eEiendommen.
Uttatte masser blir kjøpers eiendom. Denne opparbeidelsen gir forøvrig ikke kjøper rett til å
disponere eiendommen Eiendommen på annen måte forut for overtakelseOvertakelse.
Selger har ikke rett, uten Kjøpers skriftlige samtykke, til å nedsprenge og planere de deler av
Område 5 og 6 som er råtomt, forut for overtakelse av det aktuelle areal.
Selger skal gis rimelig forhåndsvarsel mht når Kjøper planlegger overtakelse av de aktuelle
arealer. Masser som tas ut av området av Kjøper, tilfaller Kjøper. Som det fremgår av punkt
9, skal Selger stå for kostnadene knyttet til fjerning, transport og eventuell deponering av
massedeponi.

11.

Commented [TG2]: Karmsund Havn krever denne gjenninntatt.

DIVERSE FORHOLD
Partene har inngått særskilte avtaler om vedlikehold, tilkomst og plassering av vann og
avløpsledninger med tilhørende installasjoner m.m., jfr. bilag …. Disse rettighetene skal
tinglyses på Eiendommen.

Commented [s3]: Jeg vet ikke helt om det er behov for denne
endringen – men i den grad det er kommunale ledninger /anlegg på
område 5 og 6, må rettighetene sikres.

Partene skal inngå særskilte avtaler om vedlikehold, tilkomst og plassering av vann og
avløpsledninger med tilhørende installasjoner. Avtalene skal være på vanlige vilkår og kan
tinglyses på Eiendommen.
Partene skal foreta de endringer i Sikringskontrakt mellom Kjøper og Selger av 14. juni 2016
som er nødvendige eller naturlige som følge av at Kjøper etter hvert overtar Eiendommen,
herunder tilgang for personell til oppfølgning av relevante installasjoner som vann, avløp og
brannkummer samt tilgang ved akutte situasjoner som brann og vannbrudd.
12.

Commented [s1]: Gjelder samtykke til uttak av masser m.m.

TINGLYSING
Avtalen kan tinglyses på Eiendommen. Utgifter forbundet med tinglysning og sletting av
Avtalen dekkes av Kjøper.
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13.

MOTSTRID MELLOM AVTALEN OG TILBUDET
Avtalen er basert på tilbud fra Selger av 15.6.2018 vedlagt som vedlegg 3. Ved motstrid
mellom tilbudet og Avtalen skal Avtalen gå foran.

14.

FULLSTENDIG AVTALE
Avtalen med vedlegg utgjør hele avtaleforholdet mellom partene og erstatter enhver
tidligere avtale eller forståelse mellom partene vedrørende det som er regulert i denne
avtalen.

15.

MEDDELELSER
Enhver meddelelse i forbindelse med denne avtalen skal skje per brev eller e-post til
følgende adresser:
For Selger:

Karmøy kommune, Pb 167, 4291 Kopervik, attn: [sett inn], e-post: [sett inn].

For Kjøper: Karmsund Havn IKS, Pb 186, 5501 Haugesund, attn: Tore Gautesen, e-post:
tore.gautesen@karmsund-havn.no.
16.

TVISTELØSNING
Enhver tvist som måtte oppstå med tilknytning til denne avtale, avgjøres ved ordinær
rettergang med Haugaland tingrett som eksklusivt verneting. Kretsen av kompetente
domstoler i henhold til de alminnelige regler for midlertidig sikring begrenses ikke av det
som er bestemt her.

17.

VEDLEGG
Vedlagt følger:

18.

1.

Kartskisse Eiendommen

2.

Grunnboksutskrifter

3.

Tilbud fra Karmøy kommune 15.6.2018

UNDERSKRIFT
Denne avtalen er i dag underskrevet i to eksemplarer, hvorav partene beholder ett hver.
Kopervik, ___ oktober 2019

Haugesund, ____ oktober 2019

for Karmøy kommune

for Karmsund Havn IKS

Vibeke Vikse Johnsen

Tore Gautesen
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SAKSPROTOKOLL - SALG AV TOMTEOMRÅDER PÅ HUSØY TIL
KARMSUND HAVN IKS
Formannskapet behandlet saken den 04.05.2020, saksnr. 52/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt for område 5 og 6, herunder fullmakt til at
deler av salgssummen kan benyttes til dekning av kostnader til gjenfylling av krater, samt
masseforflytning.
2. Det budsjetteres med 18 mill. kroner i salgsinntekter knyttet til kjøp av arealer på område 5.
Salgsinntekter fra industrifelter settes av til ubundet investeringsfond. På bakgrunn av dette
gjøres det følgende endringer i budsjettskjema 2A Bevilgningsoversikt – investering:
Salg av varige driftsmidler endres med –18 000 000 kroner (økte salgsinntekter). Netto avsetning
til/bruk av ubundet investeringsfond endres med 18 000 000 kroner (økt avsetning)
3. Prosjektet “Husøy IF - klargjøring av område 6” framskyndes til 2020 og rammen økes til 10
mill. kroner. Prosjektet finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond (ref. Vedtakspunkt 2).
Det gjøres følgende endringer i budsjettskjema 2A Bevilgningsoversikt – investeringer for 2020:
Investeringer i varige driftsmidler endres med 10 000 000 kroner.
Netto avsetning til/bruk av ubundet investeringsfond endres med – 8 000 000 kroner.
I budsjettskjema 2B Bevilgninger investering (prosjektlisten) gjøres følgende endringer i 2020:
Prosjektet Husøy IF - klargjøring av område 6 føres opp med 10 000 000 kroner.

